


INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH 

SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE 

 

zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, politycznych, 

technicznych, przedsięwzięć instytucjonalnych oraz zasobów ludzkich które: 

 

• zapewniają powszechny dostęp do danych i usług geoinformacyjnych 

dotyczących określonego obszaru, 

 

• przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla 

zrównoważonego rozwoju danego obszaru, 

 

• umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi. 



INSPIRE = INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 

(Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie). 

 

... zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych wraz z 

powiązanymi z nimi usługami oferujący powszechny dostęp do 

danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej. 

 

Ma wspomagać podejmowanie decyzji i działania mogące mieć 

bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko. 

 

Podstawą prawną INSPIRE jest dyrektywa INSPIRE Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europejskiej oraz przepisy implementacyjne 

INSPIRE – dokumenty są wiążące dla państw członkowskich. 



USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. 

o infrastrukturze informacji przestrzennej 

 

ustawa dokonuje transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji 

przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) 

 

Ustawa wprowadza zmiany w ustawach: Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej, Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody. 



Infrastruktury informacji przestrzennej w państwach członkowskich 

powinny być zaprojektowane tak, aby: 

 

• zapewnić przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie danych 

przestrzennych na odpowiednim szczeblu; 

• było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych 

pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie 

z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji; 

• było możliwe wspólne korzystanie z danych przestrzennych 

zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez 

inne organy publiczne; 

• dane przestrzenne były udostępniane na warunkach, które nie 

ograniczają bezzasadnie ich szerokiego wykorzystywania; 

• łatwo było wyszukać dostępne dane przestrzenne, ocenić ich 

przydatność dla określonego celu oraz poznać warunki dotyczące 

ich wykorzystywania. 





• Wprowadza regulacje prawne 

• Narzuca harmonogram działań 

• Zapewnia poparcie rządu 

• Wymusza opracowanie danych referencyjnych i ich ciągłą 

aktualizacje 

• Weryfikuje jakość danych referencyjnych 

• Wymusza jednolite standardy 

• Zapewnia interoperacyjność i referencyjność – tworzenie usług 

dodanych 

• Zapewnia szerokie wykorzystanie danych i ich dostępność 

• Zapewnia udostępnianie danych z jednostki, która je pozyskała, nimi 

zarządza i aktualizuje 

• Wymusza wprowadzanie postępu i informatyzacje zasobu 

Skutki INSPIRE 



1 Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych 

2 Systemy siatek geograficznych 

3 Nazwy geograficzne 

4 Jednostki administracyjne 

5 Adresy    (aneks I) 

6 Działki katastralne 

7 Sieci transportowe 

8 Hydrografia 

9 Obszary chronione 

 1 Ukształtowanie terenu 

 2 Użytkowanie terenu   (aneks II) 

 3 Ortofotomapa 

 4 Geologia 

Zakres tematyczny INSPIRE 



(aneks III) 

1 Jednostki statystyczne 

2 Budynki 

3 Gleba 

4 Zagospodarowanie przestrzenne 

5 Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi 

6 Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe 

7 Urządzenia do monitorowania środowiska 

8 Obiekty produkcyjne i przemysłowe 

9 Obiekty rolnicze i akwakultury 

10 Rozmieszczenie ludności – Demografia 

11 Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/ jednostki sprawozdawcze 

12 Strefy zagrożenia naturalnego 

13 Warunki atmosferyczne 

14 Warunki meteorologiczno-geograficzne 

15 Warunki oceanograficzno-geograficzne 

16 Regiony morskie 

17 Regiony biogoegraficzne 

18 Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne 

19 Rozmieszczenie gatunków 

20 Zasoby energetyczne 

21 Zasoby mineralne 

Zakres tematyczny INSPIRE 



Zakres odpowiedzialności za tematy INSPIRE 

Główny Geodeta Kraju (15) 

minister właściwy do spraw budownictwa (2) 

minister właściwy do spraw środowiska (5) 

minister właściwy do spraw rolnictwa (1) 

minister właściwy do spraw zdrowia (1) 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (2) 

Główny Geolog Kraju (3) 

Główny Konserwator Przyrody (2) 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska (1) 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (1) 



Usługi geoinformacyjne 

Do podstawowych i najczęściej używanych usług należą usługi dostępu 

do danych WMS, WFS. 

 

WMS (Web Map Server) – usługa określająca interfejs serwera danych 

przestrzennych oparty na protokole HTTP. Serwer w odpowiedzi na 

żądania formułowane przez klienta udostępnia dane przestrzenne w 

postaci mapy rastrowej ( GIF, JPG, PNG) w określonym układzie 

współrzędnych i o zadanym rozmiarze. 

 

WFS (Web Feature Server) udostępnia dane w postaci wektorowej, 

wykorzystując do tego format GML. Klient „zamawia” poprzez WFS dane 

w określonym obszarze i zawierające wybrane obiekty . 



Usługi geoinformacyjne 



Integracja i harmonizacja polskich baz danych 

przestrzennych 



HYDRO 

SOZO 

MPHP 

MHG 

MGGP 

MGŚP 

SMGP 

CORINE LAND COVER 

MGR 

Baza CORINE Land Cover 2006 

Mapa 

25 K 

Numeryczna Mapa Hydrograficzna Polski 

Numeryczna Mapa Sozologiczna Polski 

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski 

Baza Mapy Hydrogeologicznej Polski 

Baza Mapy Geologiczno-Gospodarczej Polski 

Baza Mapy Geośrodowiskowej Polski 

Baza Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 

Cyfrowa Mapa Glebowo-Rolnicza Polski 



Baza Danych Ogólnogeograficznych 

Zakres BDO: 

podział administracyjny; 

osadnictwo i obiekty antropogeniczne; 

hydrografia; 

rzeźba terenu; 

transport; 

pokrycie terenu; 

obszary chronione  

opracowana w skali podstawowej 1:250 000  

oraz w skalach mniejszych: 1:500 000, 1:1000 000 oraz 1:4000 000  

pełni rolę integracyjną  

w stosunku do kilku funkcjonujących rejestrów publicznych i baz danych: 

Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego kraju TERYT (GUS),  

Banku Danych Drogowych (GDDKiA),  

Komputerowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW) 

Krajowego Systemu Obszarów Chronionych (Min. Środ.)  

Dysponent: GUGiK/ CODGiK 

Charakterystyka danych BDO 



Charakterystyka danych TBD 

Rodzaj danych 

Baza danych typu GIS o dokładności i szczegółowości odpowiadającej skali 1:10000, 

z możliwością publikacji w postaci mapy papierowej. 

Instytucja odpowiedzialna - Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Przeznaczenie - georeferencyjna baza danych topograficznych Polski 

Zakres obszarowy 

w postaci pełnej w modułach arkuszowych – ok.10 % 

w postaci bazy ograniczonej do kategorii: drogi, koleje, sieć hydrograficzna – 50 % 

Postać /format danych - baza typu GIS, format GML, opcjonalnie SHP 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji 

Podział zgodny z Międzynarodowa mapa Świata, moduły odpowiadajace arkuszom 

1:10 000 (np. M-34-64-A-a-1) 

Układ współrzędnych - prostokątne płaskie - 1992 

Data (okres) wykonania 

w postaci pełnej w modułach arkuszowych- 2003-2005 

w postaci ograniczonej do kategorii: drogi, koleje, sieć hydrograficzna – od 2006, 

nadal 

Jednolitość - niska Aktualizacja - docelowo bieżąca 



Charakterystyka danych TBD 



Charakterystyka danych NMT10 

Rodzaj danych 

Numeryczny Model Terenu w postaci danych pomiarowych lub jako model trójkątowy 

Instytucja odpowiedzialna - Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Przeznaczenie - dla potrzeb analitycznych oraz dla niektórych potrzeb projektowych 

Zakres obszarowy 

96% obszaru Polski, z wyjątkiem (dla brakujących 4 %, terenów przyległych do 

granicy wschodniej, trwa opracowanie) 

Postać /format danych 

cyfrowa, dane pomiarowe – pliki ASCII, model trójkątowy TIN Esri, TTN Intergraph 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji 

Moduł archiwizacji odpowiada arkuszowi mapy 1:10 000 powiększonemu o bufor 

zewnętrzny ok. 200 m 

Układ współrzędnych - układ współrzędnych prostokątnych płaskich „1992” 

Data (okres) wykonania - 2003-2006 

Jednolitość - 2 zasadnicze strefy opracowania, wewnątrz stref jednolitość średnia 

Aktualizacja - okazjonalnie 



Definicja NMT  

 

Numeryczny Model Terenu jest numeryczną reprezentacją 

powierzchni terenu umożliwiającą określenie wysokości H 

dowolnego punktu XY , odtworzenie kształtu powierzchni 

terenu a także określenie wielkości pochodnych do kształtu. 

 

NMT jest to zorganizowany zbiór punktów powierzchni 

{Xi,Yi,Hi} oraz algorytm służący do aproksymacji jej kształtu 

w „dowolnym” miejscu. 

NMT = {Xi,Yi,Hi} + algorytm interpolacji 

 

KPyka, 2009 



Systemy informacji 

przestrzennej 

wykład 6 

KPyka, 2009 

Postacie NMT: 



Charakterystyka danych NMT10 

Rodzaj danych 

Numeryczny Model Terenu w postaci danych pomiarowych lub jako model trójkątowy 

Instytucja odpowiedzialna - Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Przeznaczenie - dla potrzeb analitycznych oraz dla niektórych potrzeb projektowych 

Zakres obszarowy 

96% obszaru Polski, z wyjątkiem (dla brakujących 4 %, terenów przyległych do 

granicy wschodniej, trwa opracowanie) 

Postać /format danych 

cyfrowa, dane pomiarowe – pliki ASCII, model trójkątowy TIN Esri, TTN Intergraph 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji 

Moduł archiwizacji odpowiada arkuszowi mapy 1:10 000 powiększonemu o bufor 

zewnętrzny ok. 200 m 

Układ współrzędnych - układ współrzędnych prostokątnych płaskich „1992” 

Data (okres) wykonania - 2003-2006 

Jednolitość - 2 zasadnicze strefy opracowania, wewnątrz stref jednolitość średnia 

Aktualizacja - okazjonalnie 



Charakterystyka danych NMT10 



Charakterystyka danych VMapL2 

Rodzaj danych 

mapa topograficzna w formie bazy typu GIS o dokładności i szczegółowości 

odpowiadającej skali 1:50 000, przygotowana do publikacji w postaci mapy papierowej 

Instytucja odpowiedzialna - Sztab Generalny WP, Zarząd Geografii Wojskowej 

Zakres obszarowy - cały obszar Polski; 

Postać /format danych 

- papierowa; 

- cyfrowa wektorowa, baza typu GIS, format shp; 

- cyfrowa rastrowa, format Tiff lub GeoTiff; 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji - podział zgodny z Międzynarodową Mapą 

Świata, moduły podwójne w stosunku do arkuszy 1:50 000 (np. M-34-64-A,B); 

archiwizacja źródłowa w 9 modułach obszarowych dla Polski (tzw. bibliotekach); 

Układ współrzędnych - prostokątne płaskie - UTM, strefy 33,34,35; 

Data (okres) wykonania - lata: 2000-2005; 

Jednolitość - wysoka; 

Aktualizacja – w założeniu co 5 lat; 

Vector Map Level 2 



Charakterystyka danych VMapL2 

Vector Map Level 2 

Baza VMap L2 posiada wiele cech właściwych bazom danych 

przestrzennych (model DLM), a jednocześnie wiele cech map analogowych 

(model DCM). Przydatność do prowadzenia złożonych analiz przestrzennych 

jest dość niska. 

 

Baza zawiera 110 obiektów zgrupowanych w 10 kategoriach tematycznych: 

- punkty osnowy geodezyjnej; 

- koleje i obiekty z nimi związane; 

- drogi i obiekty z nimi związane; 

- zabudowa, budynki i budowle; 

- obiekty gospodarcze; 

- wody i obiekty z nimi związane; 

- granice; 

- roślinność i uprawy; 

- grunty; 

- rzeźba terenu. 



Charakterystyka danych DTED 

Digital Terrain Elevation Data 

Rodzaj danych 

- Numeryczny Model Terenu w postaci regularnej siatki geograficznej o interwale 1' 

Instytucja odpowiedzialna - Sztab Generalny WP, Zarząd Geografii Wojskowej; 

Przeznaczenie 

- główne: dla zadań wojskowych o charakterze taktycznym 

- dodatkowe: model rzeźby terenu dowolnego wykorzystania o charakterze 

analitycznym; 

Zakres obszarowy - cały obszar Polski 

Postać /format danych - cyfrowa, pliki w otwartym formacie DTED; 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji 

- moduł archiwizacji obejmuje okno geograficzne o rozmiarze 1o na 1o 

Układ współrzędnych 

- geodezyjne geograficzne na elipsoidzie WGS84 (B,L) 

- odniesienie wysokościowe – średni poziom morza 

Data (okres) wykonania - lata: 1998-2002 

Jednolitość – wysoka Aktualizacja - aktualizacja nie jest prowadzona 



Charakterystyka danych CLC 

CORINE Land Cover 

Rodzaj danych 

- baza danych przestrzennych zawierająca informację o pokryciu terenu 

w referencyjnym latach: 1990, 2000 i 2006. 

Instytucja odpowiedzialna - właściciel i dysponent: Europejska Agencja Ochrony 

Środowiska, GIOŚ 

Przeznaczenie - głównym celem bazy jest dostarczenie informacji dotyczących 

pokrycia terenu na potrzeby monitoringu w skali kontynentalnej, krajowej i regionalnej; 

Zakres obszarowy - 38 krajów Europy, w tym cały obszar Polski; 

Postać /format danych 

- baza danych GIS w formacie *.e00; 

- GeoTiff o rozdzielczości terenowej 250 lub 100 m; 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji - ciągła baza dla całego obszaru kraju; 

Układ współrzędnych 

- układ współrzędnych prostokątnych płaskich „1992”; 

- układ współrzędnych EPSG:3035; 

Data (okres) wykonania - baza wykonana w oparciu o obrazy satelitarne 

zarejestrowane w roku 2006 (±1 rok); 

Jednolitość - wysoka; 

Aktualizacja - co 5 lat; 



Charakterystyka danych CLC 

CORINE Land Cover 



Charakterystyka danych CLC 

CORINE Land Cover 



BDO vs. VMapL2 



TBD - drogi 



EGiB Mapa zasadnicza 

Ortofotomapa NMT 

TBD 

VMAP2 

NMT – DTED2 

MAPA TOPO 10K 

MAPA TOPO 50K 

BDO 

HYDRO 

SOZO 

MPHP 

MHG 

MGGP 

MGŚP 

SMGP 

CORINE LAND COVER 



Ortofotomapa / 

zdjęcia lotnicze 



Charakterystyka danych SOZO 
Rodzaj danych 

- mapa tematyczna, przedstawiająca stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i 

skutki - tak negatywnych, jak i pozytywnych – przemian zachodzących w środowisku 

pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności 

człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska;; 

Zakres obszarowy - docelowo: cały obszar Polski; 

- stan istniejący: około 50% powierzchni kraju, województwa: 

- lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie 

(całość); 

- świętokrzyskie, zachodniopomorskie (większość obszaru); 

- lubelskie (ok. połowy); 

- okolice Trójmiasta, okolice Łodzi; 

Postać /format danych 

- cyfrowa wektorowa, baza typu GIS, format MapInfo; 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji - podział arkuszowy odpowiada mapie 

topograficznej w skali 1:50 000 

Układ współrzędnych 

- układ współrzędnych prostokątnych płaskich „1992”; 

Data (okres) wykonania - od 1993 do chwili obecnej; 

Jednolitość - średnia; 

Aktualizacja w najbliższym czasie nie należy raczej oczekiwać ani dokończenia 

realizacji projektu na pozostałym obszarze kraju, ani zaktualizowania 



Charakterystyka danych SOZO 



Charakterystyka danych SOZO 

1. Formy ochrony środowiska przyrodniczego: 

 

- grunty orne chronione i pozostałe oraz łąki i pastwiska chronione i pozostałe, lasy 

ochronne i pozostałe, zieleń urządzona oraz udokumentowane złoża surowców 

mineralnych; 

- parki narodowe i parki krajobrazowe oraz ich otuliny, rezerwaty i pomniki przyrody 

oraz obszary chronionego krajobrazu; 

- stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe; 

- ujęcia i strefy ochronne ujęć wód; 

Zawartość informacyjna 



Charakterystyka danych SOZO 

Zawartość informacyjna 

2. Degradacja komponentów środowiska przyrodniczego: 

 

- degradacja powierzchni terenu, w tym: grunty podatne na denudację naturogeniczną i 

uprawową, grunty narażone na zalewy powodziowe lub sztormowe, grunty 

antropogeniczne obszarów zabudowanych, antropogeniczne formy terenowe (wyrobiska 

i zwałowiska), deformacje poeksploatacyjne, cmentarze, kanały, wały 

przeciwpowodziowe, groble, składowiska surowców i paliw, wylewiska i składowiska 

odpadów,; 

 

-typy gleb zdegradowanych; 

 

-czynniki i klasy uszkodzeń lasów; 

 

- degradacja wód powierzchniowych, w tym: zrzuty ścieków, wielkości zrzutów ścieków 

w m3/dobę, przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń, jakość wód w punktach 

pomiarowych, zanieczyszczone morskie wody przybrzeżne, podpiętrzone wody 

powierzchniowe, sztuczne zbiorniki wodne, stawy hodowlane, zbiorniki wód 

przemysłowych, utrata więzi hydraulicznej, antropogeniczne zaburzenia reżimu 

hydrologicznego cieków i technicznie przekształcone koryta cieków; 



Charakterystyka danych SOZO 

Zawartość informacyjna 

2. Degradacja komponentów środowiska przyrodniczego: 

 

- degradacja wód podziemnych, w tym: grunty podatne na infiltrację zanieczyszczeń do 

wód podziemnych, zanieczyszczone lub przypuszczalnie zanieczyszczone wody 

podziemne, istniejące i prawdopodobne zrzuty ścieków (szamba, rozsączkowanie 

ścieków), kierunki przenoszenia zanieczyszczeń w wodach podziemnych, sztucznie 

obniżone lub podniesione zwierciadło wód podziemnych, leje depresyjne; 

 

- degradacja powietrza atmosferycznego, w tym: emitory przemysłowe i ich skupiska, 

emisja całkowita w t/rok, skupiska źródeł niskiej emisji gazów i pyłów, punktowe, 

strefowe i liniowe emitory hałasu i wibracji oraz emitory uciążliwych zapachów (odorów), 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń SO2 i przekroczenia dopuszczalnej zawartości 

pyłu zawieszonego; 

 

- rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 

(Prawo ochrony środowiska, – Dz. U. 2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 

r., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia dnia 9 listopada 2004 r., Dz. U. 

Nr 257, poz.2573). 



Charakterystyka danych SOZO 

Zawartość informacyjna 

3. Przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego: 

 

- urządzenia odpylające i odsiarczające, oczyszczalnie ścieków, pasy 

wiatrochronne, ekrany akustyczne, punkty utylizacji odpadów, 

miejscowości posiadające kanalizację, punkty monitoringu środowiska; 

 

4. Rekultywacja środowiska przyrodniczego: 

 

-formy rekultywacji; 

 

5. Nieużytki: 

 

-typy nieużytków; 

 

6. Elementy uzupełniające: 

 

- granice państw, województw, powiatów i gmin, miasta wojewódzkie, 

powiatowe i siedziby gmin, drogi, koleje, sieć hydrograficzna, granice 

państw; 



Charakterystyka danych HYDRO 
Rodzaj danych 

- mapa tematyczna przedstawiająca chwilowy stan i warunki obiegu wody 

podczas kartowania w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym: 

przepuszczalność gruntów, głębokość występowania pierwszego poziomu 

wód podziemnych oraz rozmieszczenie wód powierzchniowych i zjawisk 

hydrograficznych, z uwzględnieniem obiektów gospodarki wodnej; 

Zakres obszarowy - docelowo: cały obszar Polski 

- stan istniejący: około 50% powierzchni kraju, województwa: 

- lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie (całość); 

- opolskie, zachodniopomorskie, pomorskie (większość obszaru); 

- lubelskie (ok. połowy); 

- łódzkie (fragmenty); 

Postać /format danych 

- cyfrowa wektorowa, baza typu GIS, format MapInfo; 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji - podział arkuszowy odpowiada mapie 

topograficznej w skali 1:50 000 

Układ współrzędnych 

- układ współrzędnych prostokątnych płaskich „1992”; 

Data (okres) wykonania - od 1993 do chwili obecnej; 

Jednolitość - średnia; 

Aktualizacja w najbliższym czasie nie należy raczej oczekiwać ani dokończenia 

realizacji projektu na pozostałym obszarze kraju, ani zaktualizowania 



Charakterystyka danych HYDRO 



Charakterystyka danych HYDRO 

Grupy elementów, uszeregowane w kilku poziomach 

informacyjnych: 

- topograficzne działy wodne; 

- wody powierzchniowe (w tym również informacje o terenach 

zalewowych), 

- wypływy wód podziemnych; 

- wody podziemne pierwszego poziomu (głębokość zwierciadła, 

kierunek płynięcia, zasięg infiltracji wód słonych); 

- przepuszczalność gruntów; 

- zjawiska i obiekty gospodarki wodnej; 

- punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych; 

 

Zawartość informacyjna 



Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP)  

 

Jednolita, ciągła baza danych hydrograficznych dla obszaru całej Polski, łącznie z 

częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi za granicą - przeliczona do 

obowiązującego układu współrzędnych PUWG 1992  

Zbiór wektorowych warstw informatycznych GIS (ArcInfo) z relacyjną bazą danych, 

zawierających pełną charakterystykę geometryczną i opisową sieci wodnej oraz 

zlewni  

Referencja hydrograficzna i podstawa dla działań związanych z:  

gospodarką wodną i jej planowaniem zgodnie z Ustawą Prawo Wodne i Ramową 

Dyrektywą Wodną UE (RDW); 

raportowaniem do Komisji Europejskiej zgodnie z wymaganiami RDW; 

wyznaczaniem zasięgu oraz struktury stref zagrożenia powodziowego; 

Podstawa tworzenia i okresowej aktualizacji warstw tematycznych z zakresu 

gospodarki wodnej, hydrografii, hydrologii, geologii, leśnictwa, ochrony przyrody itp.  

Wizualizacja i kartograficzna prezentacja danych hydrograficznych, o różnym 

zakresie tematycznym, w układzie zlewniowym  



Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP)  

Warstwy informatyczne (ArcInfo coverage) 

cieki wyróżnione : (rzeki, potoki, strugi, kanały, rowy) tzn. takie dla 

których wyznaczono zlewnie, 

jeziora wyróżnione : (jeziora, zbiorniki zaporowe, stawy), 

zlewnie : podział hydrograficzny na: obszary hydrograficzne, dorzecza i 

zlewnie w układzie hierarchicznym, 

cieki niewyróżnione , tzn. takie które mogą być w miarę potrzeby 

przeniesione do warstwy wyróżnionej wraz z wyznaczeniem dla nich 

zlewni, 

jeziora niewyróżnione , uwaga jak wyżej  



Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP)  

Relacyjna baza danych 

odcinki cieków wyróżnionych z określeniem ich charakteru, typu, rodzaju, 

szerokości, długości i przebiegu, 

działy wodne wraz z ich rzędami, długością, przebiegiem i typem, 

zlewnie - ich obwód, powierzchnia oraz typ np.: zlewnia normalna, 

bezodpływowa, bifurkująca, antropogeniczna, 

węzły na działach wodnych (np. brama wodna, graniczny) 

węzły na ciekach (np. źródłowy, ujściowy, wpływ i wypływ ze zbiornika, 

bifurkacja, syfon) 

jeziora - ich powierzchnia, obwód 

identyfikatory hydrograficzne cieków i zlewni, 

słowniki - nazwy zlewni, nazwy własne cieków i jezior oraz ich nazwy odcinkowe 

i oboczne, a dla cieków bezimiennych - nazwy opisowe.  



Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP)  

 

Obszar numer :  

1 - dorzecze Odry  

2 - dorzecze Wisły  

3 - zlewnia Zalewu Szczecińskiego  

4 - dorzecza rzek przymorza  

5 - zlewnia Zalewu Wiślanego  

6 - dorzecze Niemna  

7 - dorzecze Dniestru  

8 - dorzecze Dunaju  

9 - dorzecze Łaby 



Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP)  

Podział dorzecza na jednostki hydrograficzne niższego rzędu - zlewnie i zlewnie elementarne  

 

 

Przykładowy numer zlewni Milutki (IV rząd) = 24346 składa się z następujących elementów:  

numeru obszaru (dorzecze Wisły) = 2  

numeru całego dorzecza Wieprza = 4 (2)4  

numeru zlewni Wieprza od Łabuńki do Giełczwi = 3 (24)3 

numeru dorzecza Wojsławki (drugiego wyróż. dopływu w powyższej zlewni Wieprza) = 4 (243)4  

numeru dorzecza Milutki (trzeciego wyróż. dopływu Wojsławki) = 6 (2434)6  



Źródło: Olszewski, 2005  



Charakterystyka danych SMGP 
Rodzaj danych 

- mapa tematyczna, geologiczna mapa zakryta, litologiczno-stratygraficzna, 

uwzględniająca genezę, tektonikę i stosunki miąższościowe; 

Zakres obszarowy - docelowo: cały obszar Polski; 

-stan istniejący: około 80% powierzchni kraju,  

Postać /format danych 

- mapa papierowa – drukowana offsetowo; 

- dla części arkuszy dostępna wersja cyfrowa w postaci bazy GIS 

w formatach *.e00 lub *.shp; 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji - podział arkuszowy odpowiada mapie 

topograficznej w skali 1:50 000 

Układ współrzędnych 

- układ współrzędnych prostokątnych płaskich „1942”; 

Data (okres) wykonania - od 1953 do chwili obecnej; od roku 1996 wykonywana w 

formie cyfrowej 

Jednolitość - niska - poszczególne arkusze mapy traktować można jako autorską 

monograficzną dokumentację geologiczną danego obszaru; 

Aktualizacja - brak systematycznej aktualizacji, reambulacja niektórych arkuszy. 



Charakterystyka danych SMGP 



Charakterystyka danych MHP 
Rodzaj danych 

- mapa tematyczna 

- jej celem jest odwzorowanie warunków hydrogeologicznych, wskazanie 

głównego poziomu wodonośnego, podanie jego zasobności i dynamiki 

wód oraz ich jakości i zagrożeń; 

Zakres obszarowy - cały obszar Polski; 

Postać /format danych 

- ciągła przestrzennie baza danych GIS w środowisku oprogramowania 

Geomedia Professional (*.mdb); 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji - opracowywana w podziale arkuszowym 

mapy 1:50 000, następnie scalona do ciągłej przestrzennie bazy danych; 

Układ współrzędnych 

- układ współrzędnych prostokątnych płaskich „1992”; 

Data (okres) wykonania - lata: 1996-2004; 

Jednolitość - wysoka; 

Aktualizacja - systematyczna aktualizacja (m.in. aktualizacja warstw o parametrach 

zmiennych w czasie, uzupełnianie i weryfikacja baz obiektowych); 

- baza uzupełniana jest obecnie o nowe warstwy informacyjne dotyczące 

pierwszego poziomu wodonośnego; 



Charakterystyka danych MHP 



Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000  

WODONOŚNOŚĆ: wydajność potencjalna studni; jednostka hydrogeologiczna 

zasięg; opis jednostki hydrogeologicznej; główny poziom użytkowy: miąższość, 

przewodność, głębokość  

WODY POWIERZCHNIOWE: klasy czystości wód powierzchniowych stojących; 

klasy czystości wody w rzekach na odcinkach zagrożeń dla wód podziemnych: 

wodowskazy (na mapie dokumentacyjnej); dział wodny europejski; dział wodny; 

zlewnia;  

HYDRODYNAMIKA: hydroizohipsy; kierunek przepływu wód w GPU; lej depresji; stożek 

represji  



Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000  

JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH: współwystępowanie wód zwykłych i mineralnych; 

klasa jakości wód podziemnych; przekroczony wskaźnik jakości wody w GPU; stopień 

zagrożenia (5 kategorii); składowisko odpadów stałych; wylewisko ścieków; zrzut 

ścieków komunalnych; zrzut ścieków przemysłowych; emisja pyłów i gazów; magazyn 

paliw płynnych; oczyszczalnia ścieków; zakład: chemiczny, metalowy, rolno - 

spożywczy lub rolny, inny; składowiska kopalniane; hałdy górnicze z opisem  

UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH: źródło, klasy jakości PPW w źródłach; studnia kopana, 

klasy jakości PPW w studni kopanej; otwory hydrogeologiczne, klasy jakości PPW w 

otworze; ujęcie wód leczniczych; otwór hydrogeologiczny bez opróbowania; sztolnia; 

szyb; studnia drenażowa; dren ujęciowy; badawczy otwór hydrogeologiczny; punkty 

obserwacji stacjonarnych wód podziemnych PIG; punkty opróbowania wód 

podziemnych dla mapy; ujęcie wielootworowe; ujęcie wielootworowe - infiltracyjne; 

obszar górniczy wód leczniczych i mineralnych  

INNE: obszar górniczy złóż; uskoki; ekran izolujący; dokumentacja regionalna - zasięg; 

przekrój hydrogeologiczny; granica państwa  



Charakterystyka danych MHP 



Charakterystyka danych MHP 



Charakterystyka danych MHP 

Warstwy informacyjne bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1: 50 000 

„pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika” obejmują 

wybrane elementy charakterystyki hydrogeologicznej pierwszej od powierzchni terenu 

warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych, wykazujących dobrą łączność 

hydrauliczną, osiągających łączna miąższość co najmniej 2m przy średnim stanie 

retencji wód podziemnych. Charakterystyka obejmuje w szczególności elementy istotne 

dla ustalenia związków hydraulicznych pierwszego poziomu wodonośnego z wodami 

powierzchniowymi, ekosystemami zależnymi od wód podziemnych oraz obiektami 

zagospodarowania powierzchni terenu (Instrukcja PIG, 2004). 

 

Mapa zbiorcza PPW – Występowanie i hydrodynamika: 

identyfikacja pierwszego poziomu wodonośnego (rodzaj i stratygrafia PPW) z podziałem 

na jednostki hydrodynamiczno-geomorfologiczne  

hydrodynamika PPW wraz z charakterystyką zwierciadła wód podziemnych  

głębokość występowania PPW  

obszary objęte zasięgiem znaczącego obniżenia bądź podniesienia zwierciadła PPW w 

wyniku działań antropogenicznych  

związek hydrauliczny wód podziemnych z powierzchniowymi  

 



Charakterystyka danych MHP 



Charakterystyka danych MHP 

Mapa zbiorcza PPW – Wrażliwość na zanieczyszczenie 

wrażliwość wód pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie  

granice jednostek hydrogeologicznych warunków występowania pierwszego poziomu 

wodonośnego  

obiekty i działania antropogeniczne pogarszające stan fizyko-chemiczny wód 

pierwszego poziomu wodonośnego (obszary przekształcone antropogenicznie, ogniska 

zanieczyszczeń)  

obszary objęte zasięgiem znaczącego obniżenia bądź podniesienia zwierciadła PPW  

 

Mapa zbiorcza PPW – Jakość wód 

zawartość związków azotu w wodach pierwszego poziomu wodonośnego  

 wybrane wskaźniki jakości wód pierwszego poziomu wodonośnego w punktach 

opróbowania (azotany, azotyny, amoniak, siarczany, chlorki, pH, PEW)  

 



Charakterystyka danych MHP 



Charakterystyka danych MGGP 
Rodzaj danych 

- Mapa tematyczna. Jest kartograficznym odwzorowaniem występowania kopalin w 

strefie przypowierzchniowej i wgłębnej oraz gospodarki złożami na tle wybranych 

elementów górnictwa i przetwórstwa kopalin, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, 

przyrody, krajobrazu i zabytków kultury. 

Zakres obszarowy - cały obszar Polski; 

Postać /format danych 

- baza danych GIS w środowisku oprogramowania Geomedia Professional (*.mdb); 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji - opracowywana w podziale arkuszowym 

mapy 1:50 000 

Układ współrzędnych 

- układ współrzędnych prostokątnych płaskich „1992”; 

Data (okres) wykonania - lata: 1997-2007; 

Jednolitość - wysoka; 

Aktualizacja - w roku 2002 rozpoczęto proces aktualizacji i uzupełniania o nowe 

warstwy tematyczne.  

Baza zaktualizowana i uzupełniona funkcjonuje pod nazwą 

Mapa Geośrodowiskowa Polski 

 



Mapa geologiczno - gospodarcza Polski (MGGP) w skali 1:50 000  

OGÓLNE: ramka mapy; granica państwa; granica województwa; 

granica gminy, miasta; siedziba urzędu gminy, miasta  

KOPALINY: kopaliny energetyczne; kopaliny metaliczne; kopaliny chemiczne; 

kopaliny skalne  

KLASYFIKACJA ZŁÓŻ: małokonfliktowe dla środowiska; konfliktowe; bardzo konfliktowe  



Mapa geologiczno - gospodarcza Polski (MGGP) w skali 1:50 000  

GÓRNICTWO I PRZETWÓRSTWO KOPALIN: granica obszaru 

perspektywicznego; granica obszaru prognostycznego; granica obszaru o 

negatywnych wynikach rozpoznania; miejsca wystąpienia kopalin (wybrane 

wyrobiska lokalne, dla których sporządza się kartę informacyjną występowania 

kopalin); granica złoża o zasobach udokumentowanych w kat. A+B+C1; granica 

złoża o zasobach udokumentowanych w kat. C2 ; granica złoża o zasobach 

zarejestrowanych; kopalnia odkrywkowa i jej nazwa; szyb kopalni podziemnej i jej 

nazwa; szyb eksploatacyjny gazu ziemnego; szyb eksploatacyjny ropy naftowej; 

szyb eksploatacyjny soli kamiennej; kopalnia; granica obszaru górniczego; granica 

terenu górniczego; zakłady przeróbki kopalin; zwały odpadów mineralnych;  

WARUNKI PODŁOŻA BUDOWLANEGO: podłoże o warunkach korzystnych; 

podłoże o warunkach niekorzystnych; obszar występowania szkód górniczych  



Mapa geologiczno - gospodarcza Polski (MGGP) w skali 1:50 000  

WODY; źródło; źródło objęte systematycznymi obserwacjami; obszar źródliskowy; 

granica działu wodnego; ujęcie wód powierzchniowych; ujęcie wód podziemnych; 

ujęcie wód leczniczych i mineralnych; ujęcie wód termalnych; granica zbiornika 

retencyjnego; klasa czystości wód w rzekach; miejsce zrzutu wód kopalnianych; 

granica głównego zbiornika wód podziemnych; granica obszarów o 

zdegradowanej jakości wód podziemnych; granica leja depresyjnego; uzdrowisko; 

granica strefy ochronnej "C" uzdrowiska; granica obszaru górniczego wód 

leczniczych i mineralnych; granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wód  



Mapa geologiczno - gospodarcza Polski (MGGP) w skali 1:50 000  

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU I ZABYTKÓW: grunty orne klasy I-IVa; 

łąki; lasy ochronne; lasy gospodarcze; zieleń urządzona; granica parku narodowego 

(istniejącego i projektowanego); granica strefy ochronnej parku narodowego; 

granica parku krajobrazowego (istniejącego i projektowanego); granica strefy 

ochronnej parku krajobrazowego; granica obszaru chronionego krajobrazu; granica 

strefy przyrodniczo-krajobrazowej; granica rezerwatu przyrody (istniejącego i 

projektowanego); aleja drzew pomnikowych; pomnik przyrody żywej (istniejący i 

projektowany); pomnik przyrody nieożywionej (istniejący i projektowany); użytek 

ekologiczny; park wiejski; stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej 

(istniejące i proponowane); głazy narzutowe o średnicy >1.5 m; jaskinie; stanowisko 

archeologiczne; granica zabytkowego zespołu architektonicznego; zabytkowe 

obiekty chronione; miejscowość letniskowa; Obszary Natura 2000 (od 2005 r.)  



Mapa geologiczno - gospodarcza Polski (MGGP) w skali 1:50 000  

STREFA WYBRZEŻA MORSKIEGO: osady delt rzecznych; osady stożków 

napływowych; osady plaż; wydmy nadmorskie; granica strefy redepozycji osadów 

dennych; granica strefy o przewadze abrazji osadów dennych; kierunek 

przemieszczania się osadów; brzeg klifowy: ustabilizowany, abradowany; brzeg 

wydmowy: ustabilizowany, abradowany; sztuczne zasilanie brzegu; zabudowa 

hydrotechniczna; granica wód wewnętrznych; kilometraż linii brzegowej; izobaty 

(co 5 m); tory wodne; granica strefy o średniej liczbie dni z lodem; granica strefy 

tworzenia się zwałów lodowych; granica strefy występowania wód zasolonych w 

obrębie użytkowego poziomu wodonośnego; granica wyrobisk porefulacyjnych 

granica czynnych klapowisk i pól refulacyjnych; granica starych pól refulacyjnych 

(rok zakończenia składowania); stacje pomiarowe IMiGW: porty morskie; 

przystanie morskie; latarnie morskie  



Charakterystyka danych MGP 
Rodzaj danych 

- Mapa tematyczna. Zawiera zaktualizowane treści Mapy Geologiczno- 

Gospodarczej Polski (od roku 2005 rozszerzone o obiekty systemu Natura 

2000), poszerzone o treści dotyczące geochemii środowiska i możliwości 

lokalizowania składowisk odpadów. 

Zakres obszarowy - Docelowo (do roku 2011) cały obszar Polski.  

Obecnie województwa: 

śląskie, opolskie, dolnośląskie, małopolskie, łódzkie, podkarpackie, 

świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. 

Postać /format danych 

- baza danych GIS w środowisku oprogramowania Geomedia Professional (*.mdb); 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji - opracowywana w podziale arkuszowym 

mapy 1:50 000 

Układ współrzędnych 

- układ współrzędnych prostokątnych płaskich „1992”; 

Data (okres) wykonania - od 2002 do chwili obecnej; 

Jednolitość - wysoka; 

Aktualizacja - Przewiduje się, iż po zakończeniu tworzenia mapy jej aktualizacja 

przebiegać będzie w ujęciu warstwowym – warstwami informacyjnymi dla obszaru 

całego kraju. Jako pierwsze aktualizowane będą warstwy: złoża kopalin, geochemia 

środowiska, składowanie odpadów, antropopresja. W dalszej kolejności opracowana 

zostanie warstwa tematyczna georóżnorodność. 

 



Mapa geośrodowiskowa Polski (MGP), w skali 1:50 000  

Zawiera zaktualizowane treści MGGP + nowe warstwy informacyjne 

 

lokalizację miejsc opróbowania,  

zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi,  

zanieczyszczenie gleb pierwiastkami promieniotwórczymi,  

zanieczyszczenie gleb związkami organicznymi,  

zanieczyszczenie osadów wodnych metalami ciężkimi,  

wielkość emanacji radonowych,  

klasyfikację gleb w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi  

klasyfikację osadów wodnych w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że 

urobek jest zanieczyszczony  

stopień zagrożenia głównego użytkowego poziomu wodonośnego. 

 



Mapa geośrodowiskowa Polski (MGP), w skali 1:50 000  

Zawiera zaktualizowane treści MGGP + nowe warstwy informacyjne 

 

obszary o bezwzględnym zakazie lokalizacji składowisk,  

obszary preferowane ze względów geośrodowiskowych do lokalizacji 

składowisk,  

obszary możliwej lokalizacji składowisk z koniecznością wykonania 

sztucznych barier izolacyjnych,  

wyrobiska poeksploatacyjne, które mogą być rozpatrywane jako 

potencjalne miejsca składowania odpadów  



Charakterystyka danych MGR 
Rodzaj danych 

- mapa tematyczna; 

- przedstawia przestrzenną zmienność siedliska glebowego oraz zawiera 

informacje dotyczące ważniejszych właściwości fizycznych i przydatności 

rolniczej gleby. 

Zakres obszarowy - cały obszar Polski.  

Postać /format danych 

- baza danych GIS w formacie *.shp; 

Podział arkuszowy / moduł archiwizacji - baza przechowywana w podziale na 

województwa, istnieje uzyskania postaci jednolitej bazy dla całego obszaru kraju; 

Układ współrzędnych 

- opracowana w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich „1965”, 

transformowana do układu „1992”; 

Data (okres) wykonania - -kartowanie terenowe – lata 70-te,  

cyfrowa wersja mapy opracowana w latach 2004-2006; 

Jednolitość - wysoka; 

Aktualizacja - baza nie aktualizowana; 

Zawartość informacyjna 

Treść mapy stanowią kompleksy rolniczej przydatności gleb, typy 

genetyczne gleb oraz rodzaje i gatunki gleb (skład mechaniczny warstw profilu 

glebowego). Inne elementy treści: lasy tereny zabudowane (zabudowa zwarta 

i osiedlowa) wody, nieużytki, gleby podlegające zalewom rzecznym. 

 



MGR 

Mapa glebowo-rolnicza 



Dysponenci danych 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) 

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

• Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO) 

• Baza Danych Topograficznych (TBD) 

• Numeryczny Model Terenu 

• Ortofotomapy 

• Baza HYDRO 

• Baza SOZO 

• Mapy topograficzne 



Zarząd Geografii Wojskowej 

• VMap Level 2 

• DTED Level 2 

Dysponenci danych 



Państwowy instytut Geologiczny 

• Mapa Hydrogeologiczna Polski 

• Mapa geologiczno-gospodarcza Polski 

• Mapa geologiczno-środowiskowa Polski 

• Szczegółowa mapa geologiczna Polski 

Dysponenci danych 



Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

• Baza CORINE Land Cover (CLC2000) 

Dysponenci danych 



Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 

• Mapa glebowo-rolnicza 

Dysponenci danych 



Starostwa powiatowe 

• Ewidencja gruntów i budynków 

• Mapa zasadnicza 

Dysponenci danych 



















































Cechy danych 

Powtarzalność: 

Powtórne wczytanie lub odczytanie daje identyczne wyniki (suma kontrolna) 

Rozdzielczość:  

Dotyczy danych w postaci rastrowej. Jest to zdolność rozróżniania wielkości. 

Dotyczy: przestrzeni (przestrzenna), wartości (zakres od-do), zakresu 

widma promieniowania (spektralna), czasu (czasowa). 

Aktualność: 

Upływ czasu od momentu pozyskania lokalizacji obiektu lub atrybutu 

do momentu jego zmiany. Są zjawiska szybko zmieniające się (stan 

pogody, natężenie ruchu), lub których zmienność w czasie jest mała 

(rzeźba terenu, własność gruntu). Aktualność zależy od tempa 

zmienności zjawisk. Pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym (np. 

ciągły monitoring skażenia powietrza). 

 



Dokładność: 

Różnica wartości pomierzonej i prawdziwej. Dotyczy położenia i atrybutów 

obiektów. Wyrażana najczęściej za pomocą błędu średniego. 

 

Precyzja: 

Możliwość dokładnego przedstawiania wielkości, liczba cyfr po przecinku. 

Powinna być skoordynowana z dokładnością. 

Kompletność: 

Stosunek liczby danych posiadanych w bazie danych i ich zakresów: 

tematycznego, obszarowego i czasowego do liczby i zakresów, które powinny 

być w niej zawarte. 

Dostępność:  

Łatwość i szybkość uzyskiwania informacji z bazy danych. Zależy od natury 

danych, programu, sprzętu, umiejętności użytkownika. Uprawnienia do dostępu 

do danych (np.. Dane osobowe). Dostęp przez Internet. 

 



 

Odpowiedniość: 

Przydatność danych do rozwiązania określonego zadania. Dotyczy zakresu 

tematycznego, stopnia szczegółowości (skala), obszaru, aktualności. 

 

Koszt, wartość: 

Zależy od kosztów poniesionych przy ich pozyskiwaniu i przetwarzaniu. Dane 

mają wartość rynkową. Cena za udostępnienie zależy od własności danych, 

polityki państwa itp. 

Pochodzenie: 

Kto, kiedy, w jaki sposób pozyskał (wytworzył) dane. 

Własność: 

Publiczna (dobro publiczne), państwowa (Skarb Państwa - dane zgromadzone 

w zasobie gik), prywatna (nie zostały wytworzone z myślą o ich 

rozpowszechnianiu), komercyjna (przeznaczona na sprzedaż). 



Jakość danych 

Dokładność: 

Np. Lista wartości atrybutu BPP - błąd położenia punktu granicznego: 

  1 0.10 

  2 0.11 

  3 0.31 

  4 0.61 

  ..  ….. 

  101 0.51 



Jakość danych 

Pochodzenie:  

Np. Lista wartości atrybutu ZRD - źródło danych o położeniu punktu załamania 
granicy 

1 geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone ustaleniem przebiegu 
granic 

2 geodezyjne pomiary terenowe nie poprzedzone ustaleniem przebiegu 
granic 

3 pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic i 
ich  sygnalizacją 

4 pomiary fotogrametryczne nie poprzedzone ustaleniem przebiegu 
granic i ich  sygnalizacją 

5 zatwierdzone projekty podziału nieruchomości 

6 scalenie gruntów 

7 digitalizacja mapy lub wektoryzacja automatyczna rastra mapy z 
 jednoczesnym  wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów 
 terenowych 

8 inne 

Aktualność (np. atrybut DTW - data weryfikacji danych, dotyczy wszystkich 
obiektów 



Metadane 

 

• Metadane to dane o danych – opis i charakterystyka 
zbioru danych. Odpowiadają na pytania: co, kto, 
dlaczego, kiedy, jak?.  

• Klasycznymi przykładami metadanych są zbiory 
biblioteczne a w kartografii legenda mapy.  

• Metadane wykorzystywane w geodezji i kartografii, w 
stosunku do metadanych wykorzystywanych w 
katalogach bibliotecznych, mają o jedną składową 
więcej. Zawierają informację o geograficznym 
odniesieniu opisywanych danych, czyli odpowiadają 
dodatkowo na pytania gdzie?  



Kto ? 

Kiedy ? 

Jakie 

obiekty ? 

Co ? 

Gdzie ? 

Gdzie ? 

Kto ? 

Marginalia mapy jako przykład metadanych, odpowiedź na pytania: 

kto, kiedy, co, jak i gdzie?  



Rodzaje metadanych 

• Metadane wyszukania - służą do wybierania zbiorów, które mogą 
być przedmiotem zainteresowania użytkownika o określonych 
wymaganiach 

• Metadane rozpoznania – zawierają bardziej szczegółowe 
informacje o zbiorze 

• Metadane stosowania – określają te właściwości zbioru z punktu 
widzenia określonego zastosowania 



Rodzaje metadanych 

• Metadane wyszukania - obejmują: 

– Nazwę i opis zbioru danych, 

– Podstawowe przeznaczenie i zakres stosowania danych, 

– Datę pozyskania danych i ich aktualizacji, 

– Producenta, dostawcę i głównych użytkowników danych, 

– Obszar, do którego dane się odnoszą (współrzędne), 

– Nazwy geograficzne lub jednostki podziału 
administracyjnego, 

– Strukturę zbiorów i sposób dostępu do danych, 



Rodzaje metadanych 

• Metadane rozpoznania – umożliwiają: 

– Ocenę jakości danych, 

– Określenie przydatności zbioru danych pod względem 
wymagań użytkowników, 

– Nawiązanie kontaktu z dysponentem danych celem 
uzyskania dalszych informacji, w szczególności informacji 
na temat warunków korzystania z danych, 

• Metadane stosowania – są potrzebne do: 

– Odczytania danych oraz ich transferu, 

– Interpretacji danych i praktycznego korzystania z nich w 
aplikacji użytkownika, 



Rodzaje metadanych – strona praktyczna 

• metadane wyszukania  

 

• metadane rozpoznania 

 

 

stan obecny – często 

ograniczenie do metadanych 

wyszukania i rozpoznania 



Rodzaje metadanych – strona praktyczna 

• metadane wyszukania  

 

• metadane rozpoznania 

 

 

 

• metadane stosowania 

stan obecny – często 

ograniczenie do metadanych 

wyszukania i rozpoznania 

trudniejsze do opisania 

Jak pokazuje praktyka najbardziej pożądaną informacją jest numer telefonu 

do osoby kontaktowej, która może udzielić nam wyczerpujących informacji 

o znalezionym zbiorze danych. Dzieje się tak dlatego, że wciąż aktualność, 

kompletność metadanych nie jest dostateczna.  



ISO 19115 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 

( Komitet Techniczny TC211) 

 

ma zastosowanie do opisu i katalogowania: 

• serii zbiorów danych, 

• zbiorów danych, 

• indywidualnych obiektów, 

• właściwości obiektów. 

 

definiuje: 

• obligatoryjne i warunkowe sekcje metadanych, encje metadanych i elementy 

metadanych, 

• podstawowy zbiór metadanych wymagany do zapewnienia pełnego zakresu 

zastosowań metadanych (wyszukiwania, rozpoznania, stosowania i transferu 

danych), 

• fakultatywne elementy metadanych – umożliwiające szczegółowy 

normatywny opis danych geograficznych, jeśli taki jest wymagany, 

• metodę rozbudowy metadanych w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb. 

Normy dla metadanych 



Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2008 

z dnia 3 grudnia 2008 r. 

w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w zakresie metadanych 

dokument dostępny na stronie 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ 

Dokument jest nadrzędny w stosunku do prawa krajowego (powinno 

być z nim zgodne) 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/


  IDENTYFIKACJA:   tytuł zasobu, streszczenie,typ zasobu, adres zasobu, 

unikalny identyfikator zasobu, sprzężony zasób, język zasobu 

KLASYFIKACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH: 

kategoria tematyczna, typ usług danych przestrzennych 

SŁOWO KLUCZOWE: wartość słowa kluczowego, standardowy słownik źródłowy 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE: geograficzny prostokąt ograniczający 

ODNIESIENIE CZASOWE: zakres czasowy, data opublikowania, data ostatniej aktualizacji, 

data utworzenia 

JAKOŚĆ I WAŻNOŚĆ: pochodzenie, rozdzielczość przestrzenna 

ZGODNOŚĆ: specyfikacja, stopień 

WYMOGI DOTYCZĄCE DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA: warunki dotyczące dostępu i 

użytkowania, ograniczenia w publicznym dostępie 

ORGANIZACJE ODPOWIEDZIALNE ZA TWORZENIE ZBIORÓW DANYCH 

PRZESTRZENNYCH I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH ORAZ ZARZĄDZANIE NIMI, 

ICH PRZECHOWYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE jednostka odpowiedzialna, rola 

jednostki odpowiedzialnej 

METADANE NA TEMAT METADANYCH: punkt kontaktowy metadanych, data metadanych, 

język metadanych 



serwery katalogowe -  serwery które wczytują pliki z metadanymi 

przygotowanymi w jednolity i uporządkowany sposób np. zgodny ze 

standardami ISO 

Web Browser 



Wykorzystanie metadanych w SIT/GIS 

 

• Ułatwia organizację i zarządzanie zbiorami danych, 

• Ułatwia wyszukiwanie, rozpoznanie i ponowne wykorzystanie 
danych, 

• Użytkownicy są w stanie lepiej lokalizować, uzyskiwać dostęp, 
oceniać, nabywać i wykorzystywać dane geograficzne 

• Pozwala użytkownikom ustalić, czy dane geograficzne znajdujące 
się w zbiorze będą dla nich przydatne, 

• Ułatwia korzystanie z nagromadzonych zasobów zgodnie z 
aktualnymi potrzebami, 

• Stwarza możliwości korzystania z nich w przyszłości, gdy będą 
stanowiły materiały historyczne, 

• Pozwala na lepsze planowanie przedsięwzięć dotyczących 
pozyskiwania i aktualizacji danych, 

• Rozszerza krąg użytkowników danych przestrzennych, 

• Umożliwia realizację istotnych usług w ramach infrastruktury 
danych przestrzennych, 


