Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych
(GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania
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Słowo wstępne Głównego Geodety Kraju

1.

Słowo wstępne Głównego Geodety Kraju

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych w znacznym stopniu
wpływa na poprawę jakości życia poszczególnych obywateli jak też całych społeczności.
Z uwagi na rosnące znaczenie informacji przestrzennych dla wielu użytkowników oraz
sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej niezbędne staje się
udostępnianie ich w zupełnie innym niż dotychczas zakresie. Główny Urząd Geodezji
i Kartografii podjął i podejmuje szereg działań polegających na pozyskiwaniu, aktualizacji
oraz udostępnianiu informacji mających swoje odniesienie w przestrzeni. Informacje
związane z przestrzenią są niezbędne przy podejmowaniu większości decyzji na każdym
szczeblu administracji publicznej. Szeroko znany i podkreślany jest fakt, że blisko 80%
działań podejmowanych przez administrację ma związek z informacją przestrzenną.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje szereg projektów technicznych
w szczególności: Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz
z krajowym systemem zarządzania, Informatyczny System Osłony Kraju przed
nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), GEOPORTAL 2, TERYT3 oraz ZSIN. Dzięki tym
projektom informacje przestrzenne stają się dostępne dla wszystkich jednostek
administracji rządowej i samorządowej, i podmiotów które realizują zadania publiczne
a także tworzą i utrzymują rejestry. Są one również dostępne, dla osób fizycznych i prawnych
oraz innych zainteresowanych ich wykorzystaniem jednostek organizacyjnych.
Innowacyjne przykłady wykorzystywania informacji przestrzennych w codziennym
działaniu administracji, instytucji naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw mogą stać
się inspiracją dla wielu innych. Aby jednak świadomie wykorzystywać dane i informacje,
zgromadzone między innymi w bazie danych obiektów topograficznych, konieczne jest
poznanie samej bazy jak też potencjału danych w niej zawartych. Taką możliwość daje
publikacja, „Podręcznik dla uczestników szkolenia z możliwości, form i metod zastosowania
bazy danych obiektów topograficznych” znajdująca się w Państwa rękach. Podręcznik został
opracowany, w ramach projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych
(GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania”, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne
– budowa elektronicznej administracji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zachęcam Państwa do lektury, do korzystania z szerokich możliwości jakich
dostarcza baza danych obiektów topograficznych, a także dzielenia się dobrymi praktykami
w zakresie wykorzystywania danych przestrzennych.
		

Kazimierz Bujakowski
Główny Geodeta Kraju

Warszawa, marzec 2014 r.
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2.

Słownik podstawowych pojęć

Topografia
Współcześnie wyróżniamy dwa podstawowe znaczenia:
1. Topografia - zespół cech zewnętrznych dotyczących rzeźby terenu oraz obiektów
w niej występujących;
2. Topografia - dział geodezji i kartografii zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją informacji o topografii terenu zgodnie z przyjętymi zasadami jej
modelowania wynikającymi z celu, np. gospodarczego , badawczego, obronnego.
TBD - Baza Danych Topograficznych
Jednolity w zakresie modelu pojęciowego, urzędowy, ogólnokrajowy system
gromadzenia i udostępniania danych topograficznych realizowany w latach
2003-2011. Obejmował 4 komponenty podstawowe: TOPO, NMT, ORTO i KARTO.
Istotną cechą systemu TBD była separacja bazy danych przestrzennych od opracowań
kartograficznych: komponent TOPO – zgodny z modelem topograficznym (DLM)
oraz komponent KARTO zgodny z modelem kartograficznym (DCM). Na system
TBD poza danymi składały się także zasady organizacji i finansowania, narzędzia
informatyczne oraz niezbędne wytyczne i instrukcje techniczne [9] i [10].
Od 2012 r. Baza Danych Topograficznych zostaje zastąpiona przez bazę danych
obiektów topograficznych BDOT10k.
BDOT - Baza danych obiektów topograficznych
Baza danych przestrzennych o charakterze referencyjnym dla różnorodnych
opracowań tematycznych pozwalająca na udostępnianie informacji topograficznych
tzn. informacji o własnościach geometrycznych i relacjach przestrzennych, a także
o cechach, funkcjach i właściwościach obiektów, zjawisk i procesów, odniesionych
do powierzchni Ziemi, wybranych i scharakteryzowanych zgodnie z przyjętymi
założeniami dla tworzonego modelu topografii terenu.
W Polsce baza tego typu tworzona jest przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną na
podstawie zapisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego [1], w ramach projektu
Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym
systemem zarządzania.
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BDOT10k - Baza danych obiektów topograficznych o poziomie dokładności
danych i szczegółowości map topograficznych w skali 1:10 000
Baza danych obiektów topograficznych to baza danych przestrzennych
o dokładności i szczegółowości odpowiadającej mapom topograficznym w skali
1:10 000, zawierająca informacje o lokalizacji przestrzennej i atrybuty opisowe
obiektów topograficznych. Podstawy prawne, organizacyjne i standardy
techniczne gromadzenia, przechowywania i udostępniania bazy danych obiektów
topograficznych określa Rozporządzenie [3]. Zasób BDOT10k jest tworzony
w oparciu o wektoryzację ortofotomapy cyfrowej, pomiary bezpośrednie,
wykorzystanie danych BDOT500 oraz innych rejestrów prowadzonych przez
instytucje publiczne takich jak: EGiB, GESUT, PRG, PRNG, TERYT (załącznik nr 4
do Rozporządzenia [3]). Zasób informacyjny BDOT10k umożliwia w szczególności
opracowanie map topograficznych w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 i 1:100
000 (załączniki nr 6 do 9 do Rozporządzenia [3]).
Model pojęciowy bazy danych obiektów topograficznych opisany w Rozporządzeniu [3] opiera się na modelu Bazy Danych Topograficznych [10]. Został on jednak
rozszerzony tak by uwzględnić możliwość prezentacji kartograficznej odpowiednich klas obiektów także w skalach średnich i małych, na podstawie przechowywanych w bazie reprezentacji geometrycznych i atrybutów. Przykładem może być
tu sieć komunikacyjna – w bazie przechowywane są zarówno osie jezdni jak i osie
dróg czy węzły drogowe, czy też zabudowa, która w zależności od skali prezentowana jest na różnym stopniu szczegółowości.
BDOT500 - Baza danych obiektów topograficznych o dokładności danych i szczegółowości wymaganych dla mapy zasadniczej w skali 1:500
Jest to baza danych przestrzennych o szczegółowości odpowiadającej mapie
zasadniczej w skali 1:500, zakładana dla terenów miast oraz zwartych
zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich [4]. BDOT500
jest w dużym stopniu zharmonizowana z innymi rejestrami państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz umożliwia redagowanie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:500 do 1:5 000. Zasób ten ma stanowić
jedno ze źródeł danych dla bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k.
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BDOO - Baza danych obiektów ogólnogeograficznych
Baza danych obiektów ogólnogeograficznych to baza danych przestrzennych
o szczegółowości odpowiadającej mapie przeglądowej w skali 1:250 000,
zawierająca zgeneralizowane informacje o obiektach przestrzennych,
przechowywane w jednolitej strukturze bazy danych obiektów topograficznych.
Podstawy prawne, organizacyjne i standardy techniczne gromadzenia,
przechowywania i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych określa
Rozporządzenie [3]. Źródłem danych BDOO są dane BDOT10k oraz zdefiniowane
procesy generalizacyjne (załącznik nr 5 do Rozporządzenia [3]). BDOO umożliwia
opracowanie map przeglądowych w skalach: 1:250 000, 1:500 000 i 1:1 000 000
(załączniki nr 10 do 12 do Rozporządzenia [3]).
GBDOT - Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych
Skrócona nazwa projektu realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7. osi
Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Społeczeństwo
informacyjne – budowa elektronicznej administracji”, którego podstawowym
celem jest pokrycie całego terytorium kraju bazą danych obiektów topograficznych.
Efektem projektu ma być rozbudowa baz danych referencyjnych, uspójnienie
istniejących zasobów danych topograficznych i poprawa ich jakości. Pełna nazwa
projektu brzmi: Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)
wraz z krajowym systemem zarządzania.
KSZBDOT - Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych
System gromadzenia, kontroli jakości, przechowywania, aktualizacji,
zarządzania dostępem do danych BDOT500, BDOT10k i BDOO oraz redagowania
wizualizacji, standardowych opracowań kartograficznych a także udostępniania
w postaci cyfrowej i analogowej bazy danych obiektów topograficznych
i ogólnogeograficznych. KSZBDOT zapewnia użytkownikom narzędzia i mechanizmy
pozwalające na:
––
––
––
––
––
––
––
––

zarządzanie bazą danych,
edycję jej obiektów,
automatyczną aktualizację danych,
kontrolę danych,
monitorowanie jakości danych zgromadzonych w systemie,
wspieranie produkcji kartograficznej,
automatyczne pobieranie danych z rejestrów źródłowych,
wsparcie udostępniania danych.
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Zintegrowany model pojęciowy bazy danych obiektów topograficznych
i ogólnogeograficznych
Zintegrowany model pojęciowy bazy danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych określa zakres treści i strukturę baz BDOT10k oraz BDOO. Jest on
opisany w załącznikach nr 1 i 2 do Rozporządzenia [3]. Jego implementacja opisana
jest w załączniku nr 3 do Rozporządzenia [3] w postaci schematów aplikacyjnych.
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3.

Rozwój opracowań topograficznych
w Polsce i krajach sąsiednich
Tadeusz Chrobak

3.1. Potrzeba tworzenia map topograficznych po II wojnie
światowej
Pierwsze mapy topograficzne pojawiły się w połowie XVI w. Były to
wieloarkuszowe mapy Flandrii w skali 1:166 000 Gerharda Kremera (Merkatora),
Bawarii 1:50 000 Filipa Apiana wydana w 1667 r. oraz mapa Kantonu Zurychskiego
w skali 1:32 000 Hansa C. Gygera. Dwa ostatnie opracowania mapowe
uwzględniały próby zastosowania osnowy triangulacyjnej, której użyto w pierwszej
połowie XVI w. Najważniejszym dziełem początkowego okresu kartografii
topograficznej była 182-arkuszowa mapa Francji w skali 1:86 400, wydana w latach
1793-1815 a sporządzona na podstawie prac terenowych (zdjęcia topograficznego)
prowadzonych od 1744 r. przez Cesara-Françoisa Cassiniego, po raz pierwszy
z zastosowaniem triangulacji. Ten sposób prowadzenia pomiarów szybko przyjęły
inne państwa europejskie, a następstwem było powstawanie wielu coraz bardziej
szczegółowych map, na niektórych obszarach osiągających skalę 1:25 000 lub
większą.
Począwszy od pierwszej połowy XVIII w. mapy stały się niezbędnym narzędziem administrowania państwem i działań wojskowych. Wzrost znaczenia i szeroki zakres opracowania map spowodowały, że ich tworzenie zaczęto finansować
z budżetu państwa, a nie - jak wcześniej – przez osoby prywatne. W drugiej połowie XVIII w. nadzór nad opracowaniami map przejęły wojskowe sztaby generalne.
Przyczyniło się to do rozwoju kartografii topograficznej, ale spowodowało także
ograniczenie dostępności tego typu opracowań. Duża liczba map wydanych w XVII
i zdobyte doświadczenia sprawiły, że wtedy ukształtował się wzorzec mapy topograficznej - opartej na szczegółowym zdjęciu topograficznym, z pełnym zakresem
treści terenowej - który w ogólnym zarysie przetrwał do dziś. Znaczny polski dorobek kartograficzny zapoczątkowany został w XV wieku przez malowane na płótnie
mapy dotyczące sporu Krzyżaków z Polską po mapy Polski i zachodniej części Litwy
Bernarda Wapowskiego z 1526 r. W roku 1650 opracowana została mapa Polski,
a następnie mapy województw w oparciu o szczegółowe zdjęcia z około 1740 r.
Okres rozbiorów to okres działania zaborców i powstawania w tym okresie topograficznych map: rosyjskich w skali 1:21 000 „półwiorstówki” (1 cal na mapie =
½ wiorsty w terenie), niemieckich w skali 1:25 000 czy też w tej skali austriackiej
mapy topograficznej. Omówione mapy byłych państw zaborczych były wykorzy-
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stywane w początkowym okresie (1919-1926) niepodległości Polski przy opracowaniu i wydaniu polskich map topograficznych.
W 1919 r. utworzono Wojskowy Instytut Geograficzny - WIG w Warszawie.
W okresie działalności Instytutu (1919-1949) opracowano szereg map z grupy
podstawowych poczynając od 1:25 000, 1:100 000, 1:300 000, 1:500 000, a także szereg innych map, a wśród nich oryginalne opracowania fotogrametryczne,
mapy radiowe, mapy geologiczne, Międzynarodową Mapę Świata 1:1 000 000.
W okresie międzywojennym, działalność WIG i kartografii polskiej wyróżniała się
w Europie. W 1945 r. został utworzony GUGiK na mocy zapisów dekretu z dnia
30 marca 1945 jako‚ „Główny Urząd Pomiarów Kraju’’ przy Prezydium Rady Ministrów. W roku 1952 Główny Urząd Pomiarów Kraju przekształcono w Centralny
Urząd Geodezji i Kartografii podległy premierowi. Kolejną dużą zmianą było zlikwidowanie w 1956 r. Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii i powołanie w zamian
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
W 1949 r. rozwiązano WIG a opracowanie map topograficznych przejął
Oddział (później Zarząd) Topograficznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Obowiązujący już wtedy rygorystyczny przepis o ochronie tajemnicy państwowej
i służbowej sprawił, że kartografię wojskową objęła klauzula całkowitej tajności,
a opracowywane mapy topograficzne objęto standardami radzieckimi obowiązującymi we wszystkich państwach bloku wschodniego. W następnych latach ze służbą wojskową równolegle działała służba cywilna (podział ten obowiązuje do dziś).
Od 2003 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace nad tworzeniem
TBD w układzie „1992”, które są kontynuowane w bazie danych obiektów topograficznych – BDOT10k o strukturze przyjętej w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. (w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,
a także standardowych opracowań kartograficznych) wraz z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów.
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3.2. Układy odniesień stosowane w Polsce1 dla opracowań
topograficznych
Polska sieć triangulacyjna założona po II wojnie światowej została
opracowana na elipsoidzie Krasowskiego. Układ odniesienia określający
parametry położenia elipsoidy w bryle ziemskiej nosi nazwę „Pułkowo 1942”.
Decyzję wprowadzającą w Polsce ten układ podjęto w 1952 roku. Właściwe jego
wprowadzenie było możliwe dopiero w 1962 r., po wyrównaniu triangulacyjnej
sieci wypełniającej, która obejmowała cały obszar Polski. Sieć wypełniająca była
nawiązana do Jednolitej Sieci Astronomiczno-Geodezyjnej (JSAG), obejmującej
sieci astronomiczno-geodezyjne krajów Europy Środkowo-Wschodniej i ZSRR.
Punktem głównym sieci JSAG był punkt znajdujący się w Pułkowie koło Sankt
Petersburga. Sieć JSAG wyrównano w 1958 roku.
Współrzędne elipsoidalne B, L punktów triangulacyjnych na elipsoidzie Krasowskiego stosowano podczas tworzenia kolejnych płaskich układów współrzędnych prostokątnych, które oznaczono symbolami „1942”, „1965” i „GUGiK-1980”.
Nową polską podstawową sieć geodezyjną założono w latach 1994-1995 na
podstawie pomiarów fazowych sygnałów GPS. Sieć ta, o nazwie POLREF, obejmuje
348 par punktów (punkt główny i punkt kierunkowy). Większość tych punktów
zastabilizowano dokładnie w miejscach dawnych punktów triangulacyjnych.
Sieć POLREF ma powiązanie z siecią europejską, opracowaną w geocentrycznym
układzie odniesienia ETRF89. Rozszerzenie tego układu na obszar Polski nosi nazwę
PL-ETRF89 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października
2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
1

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.X.2012 roku w sprawie państwowego

systemu odniesień przestrzennych [2], w Polsce obowiązują układy współrzędnych prostokątnych płaskich
oznaczonych symbolami: PL-LAEA, PL_LCC, PL-UTM,PL-1992 oraz PL-2000 utworzone na elipsoidzie GRS 80.
1. Układ PL-LAEA przyporządkowuje odpowiednie punkty elipsoidy jednoznacznie punktom na płaszczyźnie w odwzorowaniu azymutalnym (płaszczyznowym) równopowierzchniowym Lamberta.
2. Układ PL-LCC przyporządkowuje odpowiednie punkty elipsoidy jednoznacznie punktom na płaszczyźnie będącej pobocznicą stożka w odwzorowaniu równokątnym Lamberta. Obszar Polski obejmuje jeden pas równoleżnikowy układu współrzędnych PL-LCC.
3. Układ PL-2000 przyporządkowuje odpowiednie punkty elipsoidy jednoznacznie punktom na płaszczyźnie będącej pobocznicą walca poprzecznego siecznego w odwzorowaniu Gaussa-Krügera.
Obszar Polski obejmują cztery pasy południkowe układu PL-2000 o rozciągłości równej 3° długości geodezyjnej każdy, południkach osiowych: 15°E, 18°E, 21°E i 24°E, oznaczonych odpowiednio
numerami: 5, 6, 7 i 8.
4. Pozostałe układy płaskie dot. opracowań topograficznych zostały omówione w dalszej części rozdziału.
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Nazwa ETRF jest skrótem pełnej nazwy, która brzmi: European Terrestrial
Reference Frame (ang.), czyli Europejski Ziemski Układ Odniesienia. Układ ETRF89
był zdefiniowany przez pozycje 35 europejskich stacji obserwacyjnych. Pozycje te
wyznaczono w układzie ogólnoświatowym ITRF (ang. International Terrestrial Reference Frame) na epokę 1989.0.
Zmiany pozycji stacji obserwacyjnych, wywołane ruchem płyty euroazjatyckiej, nie mają wpływu na przyjęte „urzędowe” współrzędne punktów, wyrażone
w układzie EUREF-89 na epokę 1989.0.
Dodać należy, że współrzędne punktów wyrażone w układzie WGS-84,
stosowanym w systemie nawigacyjnym GPS, różnią się niewiele (w granicach 1 m)
od współrzędnych wyrażonych w układzie ETRF89. Przyjmuje się (R.A. Snay and
T. Soler), że nowa wersja układu WGS-84 o nazwie WGS-84, obowiązująca od
29 stycznia 1997 r., jest zgodna z ogólnoświatowym układem odniesienia ITRF-96
(na epokę 1996.0).
Współrzędne elipsoidalne B, L punktów sieci POLREF uzyskano dzięki rzutowaniu na elipsoidę GRS80 umieszczoną centrycznie w układzie ETRF89.
Wyniki pomiarów kątów i kierunków wykonanych w starej sieci triangulacyjnej wyrównano ponownie, tym razem na elipsoidzie GRS80, tworząc nową sieć
I klasy nawiązaną do sieci POLREF. Stare sieci II klasy też wyrównano ponownie na
elipsoidzie GRS80 jako sieci nawiązane do sieci POLREF i do nowej sieci I klasy.
Pozycje punktów sieci odniesione do elipsoidy GRS80 wykorzystano podczas
tworzenia nowych płaskich układów współrzędnych prostokątnych, które oznaczono symbolami „PL-1992” i „PL-2000”.
Płaski układ współrzędnych prostokątnych, nazywany jest także płaskim układem
odniesienia, powstaje przez odwzorowanie elipsoidy odniesienia na płaszczyznę.

3.3. Mapy topograficzne w układzie współrzędnych „1942”2
W latach 1953-1959 wydano ponad 4100 arkuszy pokrywających obszar
całego kraju, z czego część - z rejonów ważnych dla obronności kraju - przygotowali
kartografowie wojskowi. Mapę opracowano na podstawie zaktualizowanych
przedwojennych map polskich i niemieckich, a częściowo także nowego zdjęcia
2

Liczba “ 1942” w nazwie to rok zastąpienia w byłym ZSRR elipsoidy Bessela elipsoidą

Krasowskiego. Zobowiązanie do wprowadzenia układu odniesienia “Pułkowo42” w miejsce obowiązującego w Polsce układu “Borowa Góra” , to uchwała podjęta na konferencji służb geodezyjnych
byłych państw socjalistycznych w 1952 roku.
Nazwa w układzie “Borowa Góra” określa miejsce (Borowa Góra –okolice Zegrza koło Warszawy)
przylegania elipsoidy Bessela do powierzchni Ziemi.
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topograficznego. Mapa 1:25 000, należąca do układu „1942”, stała się podstawą
opracowania map wojskowych w mniejszych skalach, które wykorzystywano do
opracowania map cywilnych, nazywanych „mapami do celów gospodarczych”.
Pierwszą z nich wydano skali 1:25 000 - w 1957 r. i w latach sześćdziesiątych XX w.
Miała ona celowo zniekształconą treść, została pozbawiona siatki kartograficznej
i kilometrowej oraz informacji pozaramkowych, w tym legendy. Wydawano je dla
każdego powiatu osobno. W związku z dużymi deformacjami, skalę ich należy uważać
za przybliżoną. Mapę nazywano także „obrębówką” ze względu na jej treść zawartą
tylko „w obrębie” poszczególnych powiatów, a nie jak dawniej do ramek arkuszy. Ta
właśnie mapa była wykorzystywana do wielu prac z zakresu kartowania tematycznego:
geologicznego, geomorfologicznego, hydrograficznego i użytkowania ziemi.
Największym przedsięwzięciem służby topograficznej w okresie powojennym
było wydanie mapy w skali 1:10 000. W ciągu 18 lat (1957-1974) ukazało się ponad
17 000 arkuszy pokrywających cały obszar Polski, z tym że mapy terenów najbardziej
zurbanizowanych opracowano w skali 1:5 000 (około 4% powierzchni kraju). Prace
prowadzono wspólnymi siłami, cywilnymi i wojskowymi, podległymi Głównemu
Urzędowi Geodezji i Kartografii oraz Zarządowi Topograficznemu Wojska Polskiego,
z wyraźną przewagą udziału instytucji cywilnych (85% arkuszy).
Przy opracowywaniu mapy wykorzystano najnowsze zdjęcia lotnicze, które zapewniały aktualność treści sytuacyjnej (pokrycia terenu), oraz oryginalne zdjęcie stolikowe rzeźby terenu. Wpływ na dokładność mapy miały również prowadzone w tym
czasie prace nad ujednoliceniem państwowej sieci geodezyjnej. Mapę 1:10 000 opracowywano do 1970 r. wyłącznie w układzie współrzędnych „1942”.
Płaski układ współrzędnych prostokątnych, oznaczony symbolem
„1942”, wprowadzono w Polsce w 1952 r. (po konferencji służb geodezyjnych
byłych państw socjalistycznych). Podczas konstruowania układu „1942”
stosowano odwzorowanie Gaussa-Krügera zastępując elipsoidę Bessela
(1841) elipsoidą Krasowskiego (1940). Orientacja elipsoidy Krasowskiego była
realizowana poprzez punkt w Obserwatorium w Pułkowie o współrzędnych
φ = 590 46’ 18, 55’’ λ= 300 19’ 42,00’’, oraz orientację wg azymutu Pułkowo-Burgy
α =124040’38.79’’. Z układem odniesienia „Pułkowo 42” związane były już
nieobowiązujące trzy układy współrzędnych: „1942”, „1965” oraz „GUGiK-1980”.
Na obszarze Polski występowały w układzie „1942” dwa pasy sześciostopniowe,
(ryc. 3.1), wykorzystywane podczas tworzenia map średnioskalowych
i drobnoskalowych, oraz cztery pasy trzystopniowe, wykorzystywane podczas
tworzenia map wielkoskalowych. W przypadku pasów sześciostopniowych
długości elipsoidalne południków środkowych wynosiły: L0 = 15° i L0 = 21°,
W przypadku pasów trzystopniowych długości elipsoidalne L0 południków
środkowych wynosiły 15°, 18°, 21° i 24°, a numery pasów n - odpowiednio
5, 6, 7 i 8.
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Skala długości wynosi m0 =1.0 na południku środkowym każdego pasa.
Współrzędne prostokątne X, Y w układzie „1942” obliczano na podstawie
współrzędnych prostokątnych x, y na obrazie w odwzorowaniu Gaussa-Krügera,
z zastosowaniem następujących wzorów:
X=x
Y = nx1000000 + 500000 + y

Ryc. 3.1. Strefy układu „1942” (w odwzorowaniu Gaussa-Krügera elipsoidy Krasowskiego) a – z podziałem na południkowe pasy 6°, b – z podziałem na pasy 3° (R. Kadaj ,2003)
gdzie: n=

λ 0 − ∆λ + 30
∆λ

λ0-długość geodezyjna południka środkowego w [0],
Δλ- szerokość pasa w [0]
Tab.3.1. Przykładowe wartości „n” dla współrzędnej Y w zależności od szerokości pasa
λ0

Wartość „n” w [m]
dla pasów 3°

dla pasów 6°

15°

5 000 000

3 000 000

18°

6 000 000

21°

7 000 000

24°

8 000 000

4 000 000

Pasy trzystopniowe wycofano w drugiej połowie lat sześćdziesiątych
XX wieku po przetransformowaniu współrzędnych prostokątnych do układu
„1965”. Współrzędne prostokątne w układzie „1942” celowo zostały usunięte
z dokumentacji geodezyjnej.
Układ „1942” w służbie cywilnej obowiązywał do 1976 r. tj. do jego zastąpienia przez układ „1965”, natomiast w służbie wojskowej do początku lat 90 - tych
XX w.
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3.4. Mapy topograficzne w układzie współrzędnych „1965”
W 1976 r. na potrzeby cywilne przyjęto płaski układ współrzędnych
prostokątnych oznaczony symbolem „1965”. Układ ten był przeznaczony głównie do
tworzenia i eksploatacji mapy zasadniczej. Był także stosowany przy tworzeniu map
w skalach mniejszych. W chwili zakończenia prac nad mapą topograficzną 1:10 000,
które trwały 18 lat, arkusze układu „1965” stanowiły 20%. Cykl produkcyjny arkuszy
map 1:10 000 kończył się przeważnie na czystorysach, rozpowszechnianych w postaci
kopii diapozytywowych lub ozalidowych. W późniejszych latach przy aktualizacji map
opracowanych w układzie „1942” dokonano ich przetransformowania do układu
„1965”. Niewielką tylko część (około 5%) map 1:10 000 wydrukowano dwubarwnie.
W układzie, „1965” jako pierwszą opracowano mapę w skali 1:50 000. W latach
1977-1982, wydano 650 czterobarwnych arkuszy pokrywających cały kraj. Mimo że
przedstawia ona treść z lat siedemdziesiątych XX w., jest nadal rozpowszechniana
w formie przedruków, ponieważ dla dużego obszaru Polski nadal brakuje ogólnie
dostępnej mapy w tej skali.
W 1980 r. w układzie „1965” zaczęła ukazywać się także mapa 1:25 000.
Jej arkusze obejmujące duże miasta zostały oparte na mapach wojskowych
w tej samej skali, a podstawę opracowania pozostałych stanowiła mapa w skali
1:10 000. Do 1990 r., czyli do chwili przerwania edycji, pokrycie kraju mapą 1:25 000
wyniosło około 80%. Mapę tę wydawano w wersjach czterobarwnej (głównie)
i dwubarwnej, a początkowo także - w związku z dużym na nią zapotrzebowaniem
- jako powiększoną „pięćdziesiątkę” (arkusze te sukcesywnie wymieniano na
oryginalne).
Do wyznaczenia współrzędnych punktów układu „1965” wykorzystano
zmodyfikowane odwzorowanie quasi-stereograficzne (Roussilhe’a) w strefach
1 - 4, a w strefie piątej - zmodyfikowane odwzorowanie Gaüssa-Krügera.
W układzie „1965” oprócz mapy zasadniczej opracowano także mapy
w skalach 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000. Charakterystyczne cechy tego układu to:
–– podział Polski na 5 stref odwzorowawczych (ryc. 3.2) (grupy województw
w podziale administracyjnym sprzed 1975 r.); odwzorowanie
stereograficzne, ukośne, sieczne dla stref 1-4 oraz odwzorowanie
Gaussa-Krügera strefy 5 (województwo katowickie):
–– oddzielne, wzajemnie przesunięte i skręcone układy współrzędnych prostokątnych w poszczególnych strefach;
–– brak siatki kartograficznej;
–– podział na arkusze o stałych rozmiarach w każdej skali wzdłuż linii siatki
kilometrowej (w skali 1:10 000 mają one wielkość 50x80 cm, a w skalach
1:25 000 i 1:50 000 - 40x64 cm).
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Parametry obowiązujące w poszczególnych strefach układu „1965”
przedstawiono w Tab. 3.2 według [5].
Tab.3.2 Parametry układu „1965”

STREFA 1 odwzorowanie quasi-stereograficzne
Punkt główny: B0 = 50° 37’ 30” L0 = 21 °05’00”
X0= 5467 000.0 m Y0 = 4 637 000.0 m
Skala długości w punkcie głównym: m0 = 0.9998
STREFA 2 odwzorowanie quasi-stereograficzne
Punkt główny: B0 = 53°00’07” L0 = 21°30’10”
X0 = 5 806 000.0 m Y0 = 4 603 000.0 m
Skala długości w punkcie głównym: m0 = 0.9998
STREFA 3 odwzorowanie quasi-stereograficzne
Punkt główny: B0 = 53°35’00” L0 = 17°00’30”
X0 = 5 999 000.0 m Y0=3 501 000.0 m
Skala długości w punkcie głównym: m0 = 0.9998
STREFA 4 odwzorowanie quasi-stereograficzne
Punkt główny: B0 = 51°40’ 15” L0 = 16°40’20”
X0 = 5 627 000.0 m Y0 = 3 703 000.0 m
Skala długości w punkcie głównym: m0 = 0.9998
STREFA 5 odwzorowanie Gaussa-Krügera
Południk środkowy: L0 = 18°57’30”
X0 = - 4 700 000.0 m Y0 = 237 000.0 m
Skala długości na południku środkowym: m0 = 0.999983
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Ryc. 3.2 Podział na strefy odwzorowawcze i ich numeracja w układzie „ 1965”; widoczny brak
dopasowania arkuszy na granicach stref (wzajemne przesunięcie i skręcenie) (na podstawie [1]).

3.5. Układ współrzędnych GUGiK 1980
Wobec nieprzydatności układu „1965” do opracowania map w mniejszych
skalach, obejmujących obszary położone w kilku strefach, gdzie na stykach stref
występowały niezgodności współrzędnych i przesunięcia ramek sąsiednich
arkuszy, zaprojektowano nowe, jednolite dla całej Polski odwzorowanie
kartograficzne, nazwane „GUGiK-1980”. Jest to modyfikacja odwzorowania
quasi-stereograficznego, używanego w okresie międzywojennym przez
Wojskowy Instytut Geograficzny. W układzie tym zmieniono elipsoidę Bessela
na Krasowskiego a parametry odwzorowania, dostosowano do współczesnego
kształtu i wielkości terytorium Polski. Punkt główny odwzorowania, który jest
środkiem okręgu o promieniu 215 km powstałego w wyniku przecięcia płaszczyzną
elipsoidy, wyznaczają współrzędne φ = 52°10’N i λ = 19°10’E. Jest to równocześnie
linia zerowych zniekształceń długości i pól (ryc. 3.3).
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Tab.3.3 Parametry układu współrzędnych „GUGiK – 1980”

Odwzorowanie quasi-stereograficzne Krasowskiego
Punkt główny B0=52°10’00’’: L0 = 19°10’00”
X0 = 500 000.0 m Y0 =500 000.0 m
Skala długości w punkcie głównym:
m0 = 3499/3500 = 0.999983

Ryc.3.3 Rozkład zniekształceń w odwzorowaniu quasi-stereograficznym „ GUGiK-1980”, podział na
arkusze mapy 1:500 000 (numery 81-86) i siatkę kartograficzną (na podstawie [1])
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Odwzorowanie „GUGiK-1980” zamierzano wykorzystać do wprowadzenia
jednolitego układu współrzędnych prostokątnych przy opracowywaniu map
w skalach 1:100 000, 1:200 000 i 1:500 000. Mapa 1:100 000 wydana w latach
1980-1984 dla całego kraju (284 arkusze), mogła mieć przełomowe znaczenie
w polskiej powojennej kartografii topograficznej, ponieważ - przeznaczona na
potrzeby cywilne (wówczas poufna) - zawierała po raz pierwszy siatkę kartograficzną.
Niestety została ona przesunięta o kilkadziesiąt metrów i lekko skręcona względem
właściwego położenia. Siatkę kartograficzną narysowano nie tylko, jako ramkę
wewnętrzną poszczególnych arkuszy, ale także na mapie. Biegnące, co 2’ południki
i co 3’ równoleżniki tworzą w szerokościach geograficznych Polski - na pierwszy
rzut oka - kwadraty przypominające siatkę kilometrową; prawdziwej siatki
kilometrowej na mapie jednak nie umieszczono. Siatkę kartograficzną i rozkład
skali długości w układzie „GUGiK-1980” przedstawiono na ryc. 3.3.
Drugą mapę w odwzorowaniu „GUGiK-1980” - w skali 1:500 000 - wydano
dopiero w 1992 r. Mimo przeglądowego charakteru odznacza się ona bardzo
dużą szczegółowością, co wynika m.in. z wykorzystania przy jej redagowaniu
mapy 1:100 000. W nieco zmienionej graficznie wersji weszła też w skład Atlasu
Rzeczypospolitej Polskiej. Krój arkuszowy mapy 1: 500 000 stanowił podstawę
podziału na arkusze map w skalach większych, jednak oznaczenie odpowiadające
mapie 1:200 000 okazało się zbędne, ponieważ - mimo zamierzeń - nie została
ona opublikowana. Po wprowadzeniu w Polsce układu odniesienia EUREF-89 (wraz
z elipsoidą odniesienia GRS80) wstrzymano produkcję map w płaskim układzie
współrzędnych „GUGiK-1980”.
W załączniku nr 1 do niniejszej publikacji przedstawiony został sposób
nadawania godeł map dla omówionych układów współrzędnych.

3.6. Tworzenie V Map Level 1, V Map Level 2, V Map Level 3
w układzie PL-UTM 3
W opracowaniach VMap jest stosowany układ „PL-UTM” związany z elipsoidą
GRS80 Jest on płaskim układem współrzędnych wykorzystywanym głównie do
opracowywania map wojskowych. Podczas tworzenia tego układu zastosowano
zmodyfikowane odwzorowanie Gaussa-Krügera elipsoidy odniesienia GRS-80.
Obszar Polski mieści się w trzech 6-stopniowych pasach południkowych o numerach n i odpowiadającym im długościom geodezyjnym południków środkowych
tych pasów L0 wynoszącym dla: n = 33 L0 = 15° E; n = 34 L0 = 21° E oraz n = 35, L0 = 27° E.
3

Układ UTM zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych zmienia nazwę na PL-UTM
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Skala długości m0= 0.9996 na południku środkowym każdego pasa
i zniekształcenie długości na południku środkowym wynosi: - 40 cm/km.
W układzie „UTM” należy posługiwać się współrzędnymi prostokątnymi
Easting i Northing, w skrócie E i N, czyli współrzędną wschodnią i współrzędną
północną. Współrzędne Easting i Northing są obliczane na podstawie współrzędnych
prostokątnych x, y na obrazie w zmodyfikowanym odwzorowaniu Gaussa-Krügera:
Easting = nx1 000 000 + 500 000 + m0 y,
Northing = mo x.
Dwie początkowe cyfry współrzędnej Easting wskazują zatem numer pasa południkowego. Polski użytkownik układu „PL-UTM” powinien zwrócić uwagę na kolejność
podawania współrzędnych - najpierw Easting, potem Northing. W przypadku strefy
o południku osiowym 15°E wartość początkowa współrzędnej wschodniej wyniesie:
500 000, 00 + 33 ×1 000 000, 00 m = 33 500 000, 00 m
Tworzenie VMap (ang. Vector Smart Map) jest związane z inicjatywą
wojskowej agencji kartograficznej sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych
(ang. Defence Mapping Agency, DMA), która w 1993 r. zwróciła się do wojskowych
służb geograficznych Belgii, Kanady, Francji, Grecji, Włoch, Holandii i Wielkiej
Brytanii z propozycją wspólnego opracowania nowoczesnej mapy cyfrowej dla
obszaru całego świata. Od tego czasu znacznie rozwinięto wstępne koncepcje
produktu i wyprodukowano wiele zbiorów danych. Wyodrębniono pięć poziomów
dokładności i szczegółowości map wektorowych:
––
––
––
––
––

VMap poziom 0 (VMap L0) - poziom map tradycyjnych w skali 1:1 000 000,
VMap poziom 1 (VMap L1) - poziom map tradycyjnych w skali 1:250 000,
VMap poziom 2 (VMap L2) - poziom map tradycyjnych w skali 1:50 000,
VMap poziom 3 (VMap L2) - poziom map tradycyjnych w skali 1:25 000.
Szczegółowe Mapy Wektorowe (SMW) tworzone w Polsce, które odpowiadają mapom wojskowym w skali 1:10 000.

Bazy VMap poziomu 0 i poziomu 1 zostały opracowane w standardowej
specyfikacji NATO dla tego produktu, jednolitej dla całego świata. W Polsce
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych, układ współrzędnych PL-UTM
stosuje się: „na potrzeby wydawania standardowych opracowań kartograficznych
w skalach od 1:10 000 do 1:250 000, wydawania map morskich oraz wydawania
innych map przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.”
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Produktem o największym znaczeniu z punktu widzenia twórców systemów
geoinformacyjnych w Polsce jest baza VMap poziomu 2, która dostępna jest dla
całego kraju. Ponadto z VMap poziomu 2 istnieje możliwość uzyskania z bazy danych
wydruku barwnego mapy topograficznej 1:50 000 (baza ta jest podstawą produkcji
wojskowych map topograficznych 1:50 000).
Podstawą aktualizacji tej bazy mają być ortofotomapy. Zakres informacyjny
bazy danych VMap jest związany ze standardem DIGEST (ang. Digital Geographic
Information Exchange Standard). Najważniejszymi warstwami informacyjnymi
VMap L2 są: hydrografia, fizjografia, roślinność, transport, przemysł, rzeźba terenu,
informacje lotnicze, granice.
Wykorzystanie, jako podstawowego źródła danych geometrycznych VMap,
średnioskalowych analogowych map topograficznych, sprawia, że opracowana
baza VMap L2 ma wiele cech właściwych bazom danych przestrzennych (model
DLM), a zarazem wiele cech map cyfrowych (model DCM).
Podczas opracowywania map średnioskalowych i drobnoskalowych obszaru
Polski można przyjąć, że elipsoida odniesienia układu WGS84 pokrywa się z elipsoidą odniesienia GRS80 zastosowaną w układzie odniesienia PL-EUREF89.

3.7. Baza Danych Topograficznych w układzie PL-19924
W Polsce Baza Danych Topograficznych, tworzona jest od 2003 r. przez cywilną
Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, charakteryzuje się podobnym jak w innych państwach europejskich poziomem dokładności i szczegółowości. Poziom ten jest zbliżony do poziomu wcześniejszych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000.
Zawartość bazy danych i sposób jej tworzenia definiują wytyczne techniczne Bazy
Danych Topograficznych – TBD – wersja 1.0 - uzupełniona. Podstawowym źródłem
pozyskiwania geometrii obiektów jest ortofotomapa cyfrowa. Niezwykle ważnym
źródłem danych jest topograficzna aktualizacja terenowa. Tam, gdzie jest to możliwe,
wykorzystywane są dane z map zasadniczych, ewidencyjnych. Jako źródło pomocnicze wykorzystuje się istniejący zasób map topograficznych 1:10 000.
Dla danych bazy TBD obowiązuje układ oznaczony symbolem „1992”. Jest to
płaski układ współrzędnych prostokątnych, utworzony w 1995 r., po wprowadzeniu
w Polsce układu odniesienia EUREF89. Układ „1992” powstał w wyniku zmodyfikowania odwzorowania Gaussa-Krügera na elipsoidzie GRS80, na której przedstawiono
punkty sieci POLREF i sieci do niej dowiązanych. Cały obszar Polski jest objęty dość szerokim pasem południkowym. W tabeli 3.4 przedstawiono parametry układu „1992”.
4

Układ 1992 zgodnie z Rozporządzenie z dnia 15 października 2012 r zmienia oznaczenie

na Układ PL-1992

28

Rozwój opracowań topograficznych w Polsce i krajach sąsiednich
Tab.3.4. Parametry układu PL-1992

Odwzorowanie Gaussa-Krügera elipsoidy GRS80
Południk środkowy: Lo = 19°00’00”
X0 = -5 300 000.0 m Y0 = 500 000.0 m
Skala długości na południku środkowym: mo = 0.9993

Ryc.3.4. Siatka kartograficzna i rozkład skal długości układu „PL-1992” (Źródło [5])

Współrzędne X, Y w układzie „1992” są obliczane na podstawie współrzędnych x, y na obrazie w odwzorowaniu Gaussa-Krügera z zastosowaniem wzorów:
X = X0 + m0 x,
Y = Y0 + m0 y.
Siatkę kartograficzną i rozkład skal długości w układzie „PL-1992” przedstawiono na ryc. 3.4.
W zasobie danych TBD wyróżnia się zasób podstawowy oraz zasób
kartograficzny. Zasób podstawowy TBD stanowią cztery główne bazy składowe
(komponenty).
Wektorowa baza danych topograficznych (komponent TOPO) jest adresowana do wszystkich twórców i użytkowników systemów GIS.
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Numeryczny Model Rzeźby Terenu (komponent NMT), wykonywany
w ramach Bazy Danych Topograficznych.
W ramach Bazy Danych Topograficznych są tworzone ortofotomapy
(komponent ORTO) o zasięgu odpowiadającym arkuszom map topograficznych
(z marginesem 250 m).
Mapa topograficzna 1:10 000 w standardzie TBD jest produktem
wykorzystywanym do wydruków ploterowych wysokiej jakości z reguły
w niewielkiej liczbie egzemplarzy na zamówienie (komponent KARTO).
W przypadku zapotrzebowania na większą liczbę egzemplarzy ich wykonanie
odbywa się w technologii poligraficznej techniką druku płaskiego pośredniego –
offsetowego.

3.8. Baza danych obiektów topograficznych w technologii GIS
Podstawowym źródłem referencyjnej informacji topograficznej były
analogowe mapy topograficzne, już od wielu lat zastępowane przez bazy danych
topograficznych. Technologie GIS są wykorzystywane na etapie pozyskiwania tych
danych, ich ewidencjonowania oraz udostępniania użytkownikom. Utworzony
zasób danych ma ogromne znaczenie dla innych zastosowań GIS, gdzie dane
topograficzne są nieocenione.
Z założenia tworzenie baz danych obiektów topograficznych ma
ograniczyć będące jeszcze dzisiaj codziennością wielokrotne pozyskiwanie tych
samych danych przez różne instytucje i przedsiębiorstwa, a co za tym idzie,
dzięki oszczędności kosztów i czasu, przyczynić się do szerszego udostępnienia
systemów wykorzystujących informacje przestrzenne. Powszechne użycie baz
danych obiektów topograficznych może wpłynąć istotnie na możliwość wymiany
danych tematycznych między wieloma systemami informacji przestrzennej
(wykorzystującymi te same dane referencyjne) i umożliwić wykonywanie
niestosowanych dotychczas analiz.
Wykorzystanie urzędowych opracowań topograficznych w wersji
bazodanowej przez firmy i instytucje może przynieść wymierne korzyści typu.
–– oszczędność czasu, wynikającą z zakupu lub pozyskania gotowych
danych topograficznych,
–– ułatwienie procesu aktualizacji danych przez dostęp do cyklicznej
urzędowej aktualizacji danych,
–– ułatwienie pozyskiwania i aktualizacji informacji tematycznych,
–– łatwiejszą integrację systemów różnych instytucji i przedsiębiorstw,
–– ułatwienie procesów wizualizacji danych tematycznych.
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Model organizacyjno-funkcjonalny systemów informacji topograficznej powinien umożliwić :
–– zasilanie danymi topograficznymi lokalnych, regionalnych i krajowych
systemów
–– informacji geograficznej,
–– zasilanie systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych oraz udostępnianie
danych
–– systemom zarządzania flotami pojazdów, systemom ochrony obiektów
i pojazdów (monitoring, poszukiwanie pojazdów),
–– udostępnianie danych dla prac projektowych dużych przedsięwzięć
infrastrukturalnych i dostarczanie danych na potrzeby planowania
przestrzennego,
–– udostępnianie danych centrom reagowania kryzysowego i centrom
powiadamiania ratunkowego,
–– udostępnianie danych na potrzeby obronności kraju,
–– wspomaganie systemów produkcji map topograficznych oraz zasilanie
systemów,
–– produkcji map tematycznych cyfrowych i analogowych.
Baza danych obiektów topograficznych w technologii GIS jest stosowana
w trzech postaciach:
–– wydruk, adresowany do osób i instytucji nie wykonujących analiz przestrzennych za pomocą systemów informatycznych oraz do osób wykorzystujących mapę w terenie,
–– wektorowy zbiór danych, adresowany przede wszystkim do kartografów
i grafików wykorzystujących w swojej pracy narzędzia CAD, DTP, GIS,
jako materiał do opracowywania różnorakich map szczególnie, jako
podkład w opracowaniach tematycznych (umożliwia zrezygnowanie
ze skanowania nieaktualnych map topograficznych i pozwala na
zaprzestanie ich używania, jako podkładu do opracowań tematycznych),
–– zbiór rastrowy, adresowany do osób, zainteresowanych ostateczną,
zredagowaną postacią mapy, które dysponują komputerem,
i wykorzystanie obrazu rastrowego lub samodzielne wykonanie
wydruku wybranego fragmentu mapy jest dla nich bardziej atrakcyjne
niż wykorzystanie tradycyjnej mapy analogowej; udostępnianie danych
w tej postaci jest również bardziej ekonomiczne niż wydruk ploterowy
(małe koszty nagrania danych na CD lub DVD).
Baza Danych Topograficznych początkowo była tworzona przede wszystkim
na obszarach silnie zurbanizowanych. Obecnie rozpoczęto realizację zlecenia
na uzupełnienie i aktualizację istniejących zbiorów bazy danych obiektów
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topograficznych oraz dostosowanie do struktur określonych w Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów
ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych wraz
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu
błędów.

3.9. Opracowania topograficzne w krajach sąsiednich współpracujących z GUGiK: ZABAGED, ATKIS, ZBGIS
3.9.1. Charakterystyka systemu ZABAGED
ZABAGED opisany jest dokumentem prawnym: Ustawa nr 200/1994 Coll ze
zmianami, rządowy dekret nr 430/2006 Coll o geodezyjnym układzie odniesienia
(S-JTSK) i systemie wysokościowym Bałtyk - (BPV), zarządzenie nr 31/1995 Coll
- dostarczające użytkownikowi podstawowych informacji na temat danych przestrzennych Czech.
Zawartość modelu i dane ZABAGED
Podstawowa Baza Danych Geograficznych zawiera: Cyfrowy Model Geograficzny, który wizualizuje rzeczywistość geograficzną ze szczegółowością odpowiadającą mapie w skali 1:10 000 Republiki Czech.
ZABAGED jest systemem informacji geograficznej integrującym przestrzenną
grafikę wektorową w relacjach topologicznych, atrybuty opisowe oraz ilościowe
i jakościowe informacje na temat poszczególnych obiektów geograficznych.
ZABAGED zawiera 123 podstawowe typy obiektów geograficznych podzielone na
osiem kategorii tematycznych oraz ponad 350 rodzajów atrybutów opisowych.
Przechowywane są w nim przestrzenne (w wymiarze 2D) i opisowe informacje na
temat osiedli, dróg, sieci przewodów naziemnych i podziemnych, wód, jednostek
terytorialnych, obszarów chronionych, roślinności. Obejmuje również dane
dotyczące punktów geodezyjnych w układzie przestrzennym Republiki Czeskiej.
W bazie obiekty są aktualizowane przy użyciu metod fotogrametrycznych.
Wybrane typy obiektów są stale uaktualniane, we współpracy prowadzącego bazę
z wykonawcą danych (odpowiednik w Polsce służby geodezyjnej na poziomie
powiatu). Niektóre obiekty zawierają atrybut z identyfikatorem integrującym, który
jest kluczem do znalezienia szczegółowych informacji na temat geograficznego
obiektu w bazie podstawowej Data Manager.
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3.9.2. Charakterystyka systemu ATKIS
Urzędy Geodezyjno-Katastralne Krajów Związkowych (VKB) postawiły sobie
za cel dostarczenie podstawowych danych przestrzennych na potrzeby dziedzin
biznesu, administracji, ochrony środowiska, prawa, nauki oraz zwykłych użytkowników. Popyt na te dane, które dostarcza się w formie cyfrowej stale rośnie tak,
więc AdV (niem. Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder
der Bundesrepublik Deutschland - Komitet do Spraw Administracji Geodezyjnej
Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec) zamierza opracować jednolitą,
zintegrowaną koncepcją systemu. Projekt AAA skupia trzy podsystemy, które są ze
sobą ściśle skoordynowane. Na system AAA składają się:
AFIS (niem. Amtliches Festpunktinformationssystem) Urzędowy System Informacyjny Osnów Przestrzennych. System ten składa się z następujących komponentów:
–– Osnowy poziome (TP),
–– Osnowy wysokościowe(NivP),
–– Osnowy grawimetryczne (SFP).
ALKIS (niem. Amtliches Liegenschaftskataster-lnformationssystem) Urzędowy System Informacyjny Katastru Nieruchomości. System ten składa się z następujących komponentów:
–– Mapa nieruchomości,
–– Księga nieruchomości,
–– Rejestr punktów.
ATKIS (niem. Amtliches Topographisch - Kartographisches Informationssystem) Urzędowy Topograficzno - Kartograficzny System Informacyjny. System ten
składa się z następujących komponentów:
–– Cyfrowe Modele Krajobrazu (DLM),
–– Cyfrowe Mapy Topograficzne (DTK),
–– Cyfrowe Modele Terenu (DGM),
oraz niezależne od modelowania w AAA produkty grupy ATKIS:
–– Cyfrowe Modele Zdjęć (DBM),
–– Cyfrowe Ortofotomapy (DOP).
Składowymi Systemu ATKIS są:
–– Modele Krajobrazu - (niem. Digitale Landschaftsmodelle):
• Numeryczny Bazowy Model Krajobrazu - Digitales Basis-Landschaftsmodell (Basis-DLM),
• Numeryczny Model Krajobrazu 50 - (niem. Digitales Landschaftsmo-
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dell) 50 (DLM50),
• Numeryczny Model Krajobrazu 1000 - (niem. Digitales Landschaftsmodell) 1000 (DLM1000).
–– Numeryczny Model Rzeźby Terenu - (niem. Digitales Geländemodell):
• Numeryczny Model Rzeźby Terenu 5 - (niem. Digitales
Geländemodell 5) (DGM5),
• Numeryczny Model Rzeźby Terenu 25 - (niem. Digitales Geländemodell 25) (DGM25),
• Numeryczny Model Rzeźby Terenu 50 - (niem. Digitales Geländemodell 50) (DGM50),
• Numeryczny Model Rzeźby Terenu Niemiec - (niem. Digitales Geländemodell Deutschland) (DGM-D),
• Numeryczny Model Rzeźby Terenu 250 - (niem. Digitales
Geländemodell 250) (DGM250),
• Numeryczny Model Rzeźby Terenu 1000 - (niem. Digitales
Geländemodell 1000) (DGM1000).
–– Numeryczne Mapy Topograficzne - (niem. Digitale Topographische Karten):
• Numeryczna Mapa Topograficzna 1:10 000 - (niem. Digitale Topographische Karten 1:10 000) (DTK10),
• Numeryczna Mapa Topograficzna 1:25 000 - (niem. Digitale Topographische Karten 1: 25 000) (DTK25),
• Numeryczna Mapa Topograficzna 150 000 - (niem. Digitale Topographische Karten 1: 50 000) (DTK50),
• Numeryczna Mapa Topograficzna 1:100 000 - (niem. Digitale Topographische Karten 1:100 000) (DTK100),
• Numeryczna Mapa Topograficzna 1:250 000 - (niem. Digitale Topographische Karten 1:250 000) (DTK250),
• Numeryczna Mapa Topograficzna 1:1 000 000 - (niem. Digitale Topographische Karten 1:1000 000) (DTK1000),
–– Numeryczna ortofotomapa (DOP).
Baza danych systemu ATKIS składa się z dwóch modeli:
–– Numerycznego Modelu Krajobrazu (niem. Digitale Landschaftsmodelle
- DLM) zawierającego obiekty topograficzne wraz z numerycznym
modelem wysokościowym o wysokiej dokładności (niem. Digitale
Gelandemodelle DGM),
–– Numerycznego Modelu Topograficznego (niem. Digitale Topographische Karten), generowanego z DLM po jego dopasowaniu do wymogów
kartograficznych.
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Podstawą systemu ATKIS jest Numeryczny Bazowy Model Krajobrazu - Basis-DLM, który jest zasilany pochodzącymi z Automatycznego Katastru Nieruchomości (ALB) i Automatycznej Mapy Katastralnej (ALK) w skali od 1:500 do 1:2 000,
wektoryzacji Niemieckiej Podstawowej Mapy Topograficznej 1:5 000 (DGK5), zdjęć
lotniczych i satelitarnych. Produkt ten, o dokładności wahającej się (w zależności
od terenu i wykorzystanych materiałów źródłowych) od 3 m, 5 - 7 m do 15 m, jest
materiałem podstawowym do opracowywania Numerycznego Modelu Krajobrazu
50 (DLM50), z którego opracowywany jest DLM250. Model DLM250 jest wykorzystywany do generowania DLM1000. Basis-DLM jest wykonywany w odwzorowaniu
UTM o strefach 6 - stopniowych, na elipsoidzie GRS80.

3.9.3. Charakterystyka systemu ZBGIS
ZBGIS (słow. Základná báza údajov pre geografický informačný systém) to baza
danych obiektów topograficznych, będąca częścią systemu informacyjnego Urzędu
Geodezji, Kartografii i Katastru Republiki Słowackiej tworzonej zgodnie z ustawą
215/1995 Coll ze zmianami.
ZBGIS jest bazą danych przestrzennych, która jest podstawą odniesienia dla
krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Tworzy geometryczną podstawę
dla geograficznych systemów informacyjnych i jest wiążąca dla stworzenia podstawowej państwowej i publicznej tematycznej serii map.
Celem budowy ZBGIS jest stworzenie systemu informacji przestrzennej Republiki Słowackiej umożliwiającego przechowywanie, aktualizację, przetwarzanie,
analizowanie i wyświetlanie danych przestrzennych.
ZBGIS składa się z danych i metadanych dotyczących obiektów przestrzennych, ich atrybutów oraz ich wzajemnych powiązań. Zakres danych obiektów zarządzanych w ZBGIS określa katalog klas obiektów (KTO ZBGIS (słow. Katalóg tried
objektov ZBGIS)) [10].
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4.1. Dyrektywa INSPIRE i ustawa o Infrastrukturze Informacji
Przestrzennej
Zastosowanie technologii GIS związane z postępem w dziedzinie sprzętu
komputerowego i inżynierii oprogramowania, otworzyło nowe możliwości
w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania map wektorowych
i informacji opisowych oraz ich analiz. Jednak mnogość istniejących rozwiązań
i brak ujednoliconych standardów opisu rzeczywistości w systemach GIS, znacznie
utrudniały wymianę danych między systemami. Dlatego dość szybko rozpoczęto
proces budowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej (SDI – ang. Spatial Data
Infrastructure), rozumianej jako zespół środków prawnych, organizacyjnych,
ekonomicznych i technicznych, które:
–– zapewniają powszechny dostęp do danych i usług geoinformacyjnych
dotyczących określonego obszaru,
–– przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru,
–– umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi
[1].
–– udowa globalnego SDI była możliwa dzięki powołaniu takich organizacji
jak:
–– OGC (ang. Open Geospatial Consortium) – międzynarodowe konsorcjum utworzone w 1994 r., którego celem jest rozwój i upowszechnianie
wolnych standardów w zakresie danych i usług geoprzestrzennych [1],
–– GSDI (ang. Global Spatial Data Infrastructure Association) - międzynarodowa organizacja wspierająca w skali globalnej tworzenie zdolnych
do współdziałania infrastruktur danych przestrzennych [1] i prowadząca szeroko rozumianą działalność edukacyjną w zakresie infrastruktury
informacji przestrzennej.
–– ISO – (ang. International Organization For Standardization) - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, tworząca normy, mające charakter prawny .
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Przykładem budowy SDI na poziomie regionalnym jest powstały z inicjatywy
Komisji Europejskiej projekt INSPIRE (ang. Infrastructure for Spatial Information
in Europe). Istotą projektu jest tworzenie zharmonizowanych baz danych przestrzennych oraz uzgodnienie jednolitej metody wymiany danych przestrzennych
[2]. W ramach INSPIRE opracowano i wprowadzono Dyrektywę 2007/2/WE z dnia
14 marca 2007 r. (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.), która określa
ogólne ramy pojęciowe, organizacyjne i prawne budowy infrastruktury informacji
przestrzennej w Europie oraz we wszystkich państwach członkowskich Wspólnoty
Europejskiej.
Przy opracowaniu dyrektywy INSPIRE kierowano się następującymi zasadami (zgodnie z tekstem dyrektywy):
–– dane powinny być zbierane tylko raz i przechowywane w miejscu, gdzie
zarządzanie nimi jest najbardziej efektywne;
–– powinno być możliwe kompilowanie ciągłej geograficznie informacji
przestrzennej z różnych źródeł na terenie Europy i wspólne korzystanie
z niej przez wielu użytkowników i wiele aplikacji;
–– powinno być możliwe aby informacja zebrana na jednym poziomie lub
w jednej skali, była dostępna na wszystkich poziomach; szczegółowa dla
gruntownych badań, ogólna dla celów strategicznych;
–– informacja geograficzna potrzebna do zarządzania na wszystkich poziomach powinna być czytelnie i przejrzyście dostępna;
–– powinno być łatwo ocenić, jaka informacja geograficzna jest dostępna,
jak może być wykorzystana do konkretnych celów i pod jakimi warunkami może być pozyskiwana i stosowana [3].
Zgodnie z zapisami dyrektywy każdy kraj członkowski Unii Europejskiej jest
zobowiązany do budowy na swoim terytorium Krajowej Infrastruktury Informacji
Przestrzennej, dostosowanej do uwarunkowań danego kraju. W ramach budowy
IIP (Infrastruktury Informacji Przestrzennej) konieczne jest dostosowanie istniejącego prawodawstwa do wymogów Dyrektywy w tym wprowadzenie w życie nowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych. Mają one zapewnić spójność i interoperacyjność udostępnianych danych oraz umożliwić łatwy
dostęp do informacji:
–– organom administracji publicznej,
–– organizacjom publicznym i prywatnym,
–– przedsiębiorcom i obywatelom.
W ramach Dyrektywy INSPIRE przewidziano wprowadzenie przepisów implementacyjnych w formie Rozporządzeń, stanowiących element prawa obowią-
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zującego wszystkich członków UE oraz szereg wytycznych technicznych. Przykładem może być Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010
r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. Urz. UE
L 323 z 08.12.2010, str. 11-102), dotyczące technicznych aspektów infrastruktury
informacji przestrzennej:
–– definicji i pojęć,
–– typów danych,
–– identyfikacji obiektów przestrzennych,
–– metadanych,
–– definicji obiektów przestrzennych,
–– kluczowych atrybutów obiektów,
–– ról asocjacji itp. [4].
Przepisy implementacyjne powinny zostać opracowane do 2013 r., natomiast ich wdrożenie w krajach członkowskich powinno nastąpić do 2019 r.
Efektem wprowadzenia w życie Dyrektywy INSPIRE jest jej transpozycja do
polskiego prawodawstwa w postaci Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 r. nr 76 poz. 489). W myśl ustawy pod pojęciem infrastruktury informacji przestrzennej rozumie się „opisane metadanymi
zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy
i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby
trzecie” [5].
Zbiory danych zastały podzielone na trzy grupy tematyczne:
1)

Pierwsza grupa dotyczy:

––
––
––
––
––
––
––
––
––
2)

systemów odniesienia za pomocą współrzędnych,
systemów siatek geograficznych,
nazw geograficznych,
jednostek administracyjnych,
adresów,
działek ewidencyjnych,
sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego,
hydrografii,
obszarów chronionych.
Druga grupa obejmuje:

––
––
––
––

ukształtowanie terenu,
użytkowanie ziemi,
ortoobrazy,
geologię.
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3)
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Trzecia grupa dotyczy następujących tematów:
jednostki statystyczne,
budynki,
gleby,
zagospodarowanie przestrzenne,
zdrowie i bezpieczeństwo ludności,
usługi użyteczności publicznej i służby państwowe,
urządzenia do monitorowania środowiska,
obiekty produkcyjne i przemysłowe,
obiekty rolnicze oraz akwakultury,
rozmieszczenie ludności (demografia),
gospodarka obszarowa,
strefy zagrożenia naturalnego,
warunki atmosferyczne,
warunki meteorologiczno-geograficzne,
obszary oceanograficzno-geograficzne,
regiony biogeograficzne,
siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne,
rozmieszczenie gatunków,
zasoby energetyczne,
zasoby mineralne.

Poszczególne tematy prowadzone są przez właściwe, określone w ustawie
organy wiodące (ministerstwo lub organ wykonawczy administracji rządowej).
Zgodnie z art.19 organem odpowiedzialnym za realizację zadań związanych
z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz kontakt z Komisją Europejską w zakresie infrastruktury jest Główny Geodeta Kraju (wykonujący zadania ministra
właściwego do spraw administracji publicznej).
Podstawowym celem realizacji IIP jest zapewnienie interoperacyjności usług
i zbiorów danych przestrzennych czyli możliwości „łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych, bez powtarzalnej
interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana
zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona” [5].
Aby to osiągnąć konieczne jest ujednolicenie (harmonizacja) istniejących
zbiorów danych poprzez modyfikację stosownych ustaw i wprowadzenie Rozporządzeń. Do ustaw wymagających nowelizacji należą:
1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
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4) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
6) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji [6].
W zakresie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) aktem nadrzędnym jest Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Interoperacyjność usług i zbiorów danych dotyczy oprócz ujednolicenia
prawa, uzgodnienia terminologii i pojęć (interoperacyjność semantyczna),
dopasowania technologii i standardów technicznych (interoperacyjność
techniczna) oraz zapewnienia współpracy organów administracji publicznej różnych
szczebli, organizacji i firm zainteresowanych korzystaniem z danych przestrzennych
i związanych z nimi usług [3].
Ustawa o IIP gwarantuje możliwość nieodpłatnego udostępnienia usług
i danych przestrzennych prowadzonych przez organ administracji innym organom
administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych
(art. 14.1). Przy udostępnianiu zbiorów danych przestrzennych organom administracji stosowane są przepisy art. 15 ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2010 r. nr 40 poz.
230).
W ramach IIP mogą być tworzone regionalne infrastruktury informacji przestrzennej różnych szczebli, o ile zgodne są z zapisami dyrektywy INSPIRE i ustawy
o IIP.
Zgodnie z Rozporządzeniem Minstra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych
przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 r.
nr 201 poz. 1333), każdy zbiór danych przestrzennych, przyjęty do zasobu IIP
powinien zawierać następujące informacje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

numer porządkowy zbioru danych przestrzennych,
datę otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju,
datę ujawnienia zbioru danych przestrzennych w ewidencji,
identyfikator zbioru danych przestrzennych,
nazwę organu administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych
do ewidencji,
nazwę oraz numer identyfikacyjny regon jednostki organizacyjnej,
w której prowadzony jest zbiór danych,
nazwę zbioru danych przestrzennych,
kod oraz skróconą nazwę tematów danych przestrzennych, z którymi
związany jest zbiór danych przestrzennych,
obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych.
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10) dane identyfikujące przepis prawa, na podstawie którego prowadzony
jest zbiór danych przestrzennych,
11) wykaz dostępnych usług danych przestrzennych związanych ze zbiorem
danych przestrzennych.

4.2. Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Wejście w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz. U. 2010 r. nr 76 poz. 489) wymusiło nowelizację ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.
1287) oraz niektórych przepisów wykonawczych do tej ustawy. Zmiany miały na
celu dostosowanie zbiorów danych georeferencyjnych, wchodzących w skład
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) do wymagań
IIP oraz wdrożenie do realizacji tego zadania nowoczesnych technologii
teleinformatycznych [6].
Nowelizacja Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne objęła następujące
artykuły: 2, 4, 5, 7a, 7b, 7c, 7d, 9, 19, 24, 24b, 26, 40, 47a i 47b.
Do najistotniejszych zmian należą:
1) Wprowadzenie nowego terminu „harmonizacja zbiorów danych” rozumianego jako działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych
zbiorów oraz ich przystosowania do wspólnego i łącznego wykorzystania [7]. Z uwagi na fakt, że większość zbiorów danych posiadało własną
strukturę, wprowadzenie obowiązku harmonizacji wymusiło konieczność modyfikacji wszystkich istniejących rejestrów państwowych.
2) Nałożenie obowiązku zakładania i prowadzenia dla obszaru całego kraju
baz danych, stanowiących podstawę krajowego systemu informacji
o terenie, dotyczących:
–– państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
–– ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
–– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
–– państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
–– państwowego rejestru nazw geograficznych,
–– ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
–– rejestru cen i wartości nieruchomości,
–– obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej two-
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––

––
––

3)
4)

5)
––
––
––
––
––
6)
7)

rzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu,
obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:250 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu
rzeźby terenu,
szczegółowych osnów geodezyjnych,
zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Nowelizacja ustawy przesądza więc o informatycznej formie tych zbiorów, z których część prowadzona była do tej pory
w formie analogowej [6].
Prowadzenie obowiązku tworzenia metadanych opisujących zbiory.
Zakładanie dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich baz danych obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5 000.
Zapis ten znosi obowiązek założenia i prowadzenia dla obszaru całego
kraju mapy zasadniczej.
Rozszerzenie zadań i kompetencji Głównego Geodety Kraju w zakresie
m.in.:
modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
tworzenia baz topograficznych i ogólnogeograficznych,
zobrazowań lotniczych i satelitarnych,
systemu informacji o nieruchomościach,
tworzenia systemu i programu szkoleń z elementów IIP, itp.
Zdefiniowanie w formie Rozporządzenia rodzajów kartograficznych
opracowań tematycznych i specjalnych.
Przygotowanie podstaw prawnych do wydania nowych przepisów wykonawczych w formie Rozporządzeń, zapewniających wdrożenie postanowień ustawy o IIP.

4.3. Rozporządzenie w sprawie BDOT10k i BDOO
Pierwsze prace nad koncepcją Bazy Danych Topograficznych zostały zainicjowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 1998 r. Pojawiające się nowe
technologie informatyczne były już wówczas wykorzystywane do opracowania
map topograficznych, jednak brak jednolitego standardu tworzenia opracowań cyfrowych oraz wymogu ich przekazywania do zasobu, czynił je mało wartościowymi
w skali całego kraju. W 1999 r. rozpoczęto więc pierwsze prace eksperymentalne
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i pilotażowe w zakresie budowy bazy danych topograficznych [8].
Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 2 lit. e oraz art. 7 ust.1 pkt 7 ustawy [7], do zadań
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy m.in.:
–– organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
w tym prowadzenie krajowego systemu informacji przestrzennej,
–– sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej.
Natomiast w myśl Rozporządzenia [11], dla obszaru kraju zakłada się i prowadzi bazę danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem rzeźby terenu.
Oba powyższe dokumenty stanowią podstawę prawną upoważniającą do
wykonywania bazy danych topograficznych.
W obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów [12], w zadaniach rekomendowanych organom administracji rządowej, Prezesowi Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii (Głównemu Geodecie Kraju) przydzielono wykonanie i prowadzenie
dla terytorium całego kraju topograficznej bazy danych (TBD).
W marcu 2003 r., na podstawie doświadczeń zgromadzonych podczas realizacji programów pilotażowych „Dunajec”, „Wisła” i „Kujawy”, została wydana
pierwsza wersja Wytycznych Technicznych TBD, natomiast w maju 2008, została
ona zastąpiona przez Wytyczne techniczne: Baza Danych Topograficznych (TBD),
wersja 1.0 – uzupełniona.
W wersji tej wprowadzono definicję Bazy Danych Topograficznych
(TBD) rozumianej jako jednolity w zakresie modelu pojęciowego, urzędowy,
ogólnokrajowy system gromadzenia i udostępniania danych topograficznych,
na który poza danymi składa się odpowiedni system finansowania, organizacja,
narzędzia informatyczne oraz niezbędne wytyczne i instrukcje techniczne [9].
Wprowadzenie w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 r. nr 76 poz. 489) spowodowało konieczność ujednolicenia modelu pojęciowego zbiorów danych infrastruktury przestrzennej, ich
harmonizacji i dostosowania do dokumentów wykonawczych Dyrektywy INSPIRE.
Zgodnie z art.19, punkt 1 znowelizowanej ustawy [1], minister właściwy do
spraw administracji publicznej określi, w drodze Rozporządzenia, zakres informacyjny gromadzony w bazie danych obiektów topograficznych oraz bazie danych
obiektów ogólnogeograficznych, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia standardowych
opracowań kartograficznych [7].
Efektem tego zapisu jest opublikowanie Rozporządzenia [10]. Dokument ten
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wszedł w życie z dniem 12 stycznia 2012 r. stając się podstawą realizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO).
Istotą Rozporządzenia jest ujęcie w jednym akcie prawnym wszystkich zagadnień związanych z wykonywaniem bazy danych obiektów topograficznych oraz
bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także określenie szczegółowego
zakresu gromadzonych informacji. Wprowadza ono odmienną metodykę organizacji , trybu i aktualizacji prowadzenia BDOT10k i BDOO, gwarantującą usprawnienie
opracowywania danych oraz uniknięcie nadmiarowości informacji przechowywanych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym [3].
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Krajowy System Zarządzania Bazą Danych
Obiektów Topograficznych (KSZBDOT)
Antoni Łabaj

5.1. Uwarunkowania budowy KSZBDOT
Wykorzystanie map topograficznych zarówno w wersji tradycyjnej jak
i cyfrowej jest powszechną potrzebą. Ogół procesów i procedur związanych
z zaspokajaniem tych potrzeb, zwanych w języku architektów systemów
informatycznych procesami biznesowymi, realizowany jest w złożonym układzie,
którego elementami są regulacje formalnoprawne, instytucje i podmioty
gospodarcze, ludzie, urządzenia techniczne, rozwiązania informatyczne oraz
informacja będąca przedmiotem przepływu pomiędzy elementami układu. Układ
taki funkcjonuje w sposób autonomiczny i wywoływany jest istnieniem potrzeb.
Realizacja procesów biznesowych następuje zawsze, jednak ich forma jest mniej
lub bardziej efektywna i zależna od czynnika organizacyjno-ludzkiego oraz czynnika
technicznego. Efektywność realizacji potrzeb jest bezpośrednią przyczyną budowy
rozwiązań organizacyjno-informatycznych składających się na Krajowy System
Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT).
Koncepcja funkcjonowania zbiorów danych topograficznych w ramach krajowego systemu opisana została w wytycznych technicznych TBD [1]. Wytyczne
techniczne określały ogólne ramy realizacji potrzeb związanych ze zbieraniem,
kontrolą, gromadzeniem i udostępnianiem informacji topograficznej. W zakresie
budowy rozwiązań informatycznych pozostawiały jednak duże pole do realizacji
praktycznej. Funkcjonowanie TBD zostało oparte na wielu aplikacjach realizujących poszczególne elementarne potrzeby biznesowe. Niektóre rozwiązania osiągnęły dość dużą sprawność i powszechność użycia i jako rozwiązania ciągle wykorzystywane w obsłudze dziedziny, warte są krótkiego omówienia. O rozwiązaniach
tych wspomniano w rozdziale 11 „Narzędzia obsługi BDOT10k”.
Krajowy System Zarządzania BDOT realizowany w ramach projektu
„Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym
systemem zarządzania” jest unifikacją dotychczasowych doświadczeń w zakresie
funkcjonowania BDOT oraz wymogów tworzenia Krajowej Infrastruktury Informacji
Przestrzennej, jednak z wykorzystaniem najnowszych trendów w zakresie
architektury systemów informacji przestrzennej, opartych o mechanizmy
powszechnego dostępu do usług za pośrednictwem Internetu. Koncepcja wypływa
bezpośrednio z konieczności stworzenia spójnego mechanizmu obsługi potrzeb
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w zakresie wykorzystania informacji przestrzennej oraz wymogów tworzenia
Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Koncepcja systemu oparta o ideę
niezależności technologicznej i interoperacyjności unifikuje współdziałanie wielu
podsystemów, w których obsługa zbiorów BDOT10k jest tylko jednym z elementów.
Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych
(KSZBDOT) jest systemem teleinformatycznym, którego celem jest systematyczne tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: obiektów topograficznych i obiektów ogólnogeograficznych oraz zarządzanie bazami danych, z których powstaną standardowe opracowania kartograficzne. System ma na celu
zapewnienie obsługi wymienionych baz w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy
danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. W celu realizacji wyżej wymienionych zadań KSZBDOT zapewnia użytkownikom w WODGiK, CODGiK
i GUGiK narzędzia do zarządzania bazą danych, edycji obiektów bazy danych,
narzędzia pozwalające na automatyczną aktualizację magazynów KSZBDOT, mechanizmy kontroli danych przygotowywanych do zasilenia centralnego magazynu
danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych, narzędzia monitorujące
jakość danych zgromadzonych w KSZBDOT, narzędzia wspierające produkcję kartograficzną, mechanizmy pozwalające na automatyczne pobieranie danych z rejestrów źródłowych oraz wspierające udostępnianie danych (ryc. 5.1) [2].

Ryc.5.1 Widok po zalogowaniu się w KSZBDOT - ekran powitalny (po lewej) oraz lista schematów
udostępniania danych (po prawej)

System zawiera:
–– panele użytkowników, poprzez które mogą oni korzystać z funkcjonalności zapewnianych przez usługi aplikacyjne,
–– magazyny KSZBDOT, w skład których wchodzą magazyny danych
KSZBDOT i magazyny pomocnicze,
–– usługi aplikacyjne, do których należy logika systemu oraz z którymi ściśle współpracują panele dostępowe użytkowników,
–– interfejsy pobierania danych.
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System podzielony został na dziewięć obszarów funkcjonalnych:
––
––
––
––
––
––
––
––
––

administrowanie systemem,
aktualizacja danych,
pobieranie danych,
zarządzanie produkcją kartograficzną,
raportowanie,
udostępnianie danych,
zarządzanie danymi,
zarządzanie jakością danych,
obsługa dokumentów.

Komunikacja pomiędzy KSZBDOT a systemami zewnętrznymi realizowana
jest na trzy sposoby:
–– za pośrednictwem szyny usług Systemu Geoportal 2,
–– za pośrednictwem interfejsów wymiany danych bezpośrednio ze wskazanymi systemami,
–– poprzez eksport i import plików.
Za pomocą interfejsów udostępniania danych, KSZBDOT udostępnia dane
dziedzinowe do magazynów węzła centralnego Systemu Geoportal 2. Dane te
ostatecznie będą publikowane poprzez usługi sieciowe geoportal.gov.pl.
Z uwagi na obszerność projektu Systemu w poniższych rozdziałach omówiono najważniejsze elementy, które mogą być istotne z punktu widzenia przyszłych
użytkowników BDOT10k.

5.2. Wybrane obszary funkcjonalne KSZBDOT
5.2.1. Aktualizacja danych
Aktualizacja danych rozumiana jest tu jako proces zasilenia magazynu danych BDOT10k danymi z nowych opracowań, powstałymi w wyniku uzyskania informacji o zmianie sytuacji rzeczywistej skutkującej koniecznością lokalnej zmiany
treści zbioru danych, bądź zleconych prac aktualizacyjnych. Aktualizacja danych
jest procesem iteracyjnym – przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap to aktualizacja danych w buforze danych tymczasowych. Drugi etap to aktualizacja Magazynów danych KSZBDOT skontrolowanymi danymi znajdującymi się buforze
danych tymczasowych. Proces aktualizacji prowadzony jest w sposób automatyczny – na podstawie skonfigurowanych przez użytkownika KSZBDOT schema-
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tów aktualizacji, a także w sposób manualny/półautomatyczny – poprzez bezpośrednią edycję danych przeznaczonych do aktualizacji przez operatora KSZBDOT.
Magazyny danych KSZBDOT mogą być aktualizowane na podstawie danych pobranych z innych systemów informatycznych poprzez usługę pobierania. Podczas
aktualizacji Magazynów danych KSZBDOT, usługa utrzymywania identyfikatorów
zarządza identyfikatorami obiektów, tj.realizuje procedury: nadawania identyfikatorów nowym obiektom, zmiany wersji zmodyfikowanych obiektów, zakończenia
cyklu życia obiektów usuniętych z bazy danych (tj. nieistniejących w świecie rzeczywistym), tworzenia relacji za pomocą identyfikatorów IIP pomiędzy obiektami
Magazynów danych KSZBDOT oraz obiektami rejestrów źródłowych [2].

5.2.2. Pobieranie danych
Obszar funkcjonalny pobierania danych dotyczy pozyskania danych
z rejestrów państwowych prowadzonych przez systemy zewnętrzne w stosunku
do KSZBDOT. Rejestry te to: EMUiA, PRNG, PRG, TERYT, NMT. Pobieranie danych
jest wykonywane na podstawie schematów pobierania danych, konfigurowanych
przez koordynatora obszaru pobierania danych. Pobieranie danych wykonywane
jest automatycznie przez KSZBDOT, który jedynie informuje użytkownika o fakcie
pobrania danych. Dane pobierane z zewnętrznych, w stosunku do KSZBDOT,
rejestrów zapisywane są w magazynach buforowych danych źródłowych.
Wymienione rejestry zawierają informację komplementarną do BDOT10k
i podlegają harmonizacji informatycznej rozumianej jako zdolność wzajemnego
uzupełniania się i zgodnego współdziałania. Poza rejestrami komplementarnymi
w tym obszarze funkcjonalnym są realizowane procesy wymiany informacji
pomiędzy centralnym i lokalnymi węzłami SDI (ang. Spatial Data Infrastructure).

5.2.3. Udostępnianie danych
KSZBDOT posiada funkcjonalności udostępniania danych z magazynów danych KSZBDOT, magazynu metadanych i magazynu sekcji map. Poprzez udostępnianie danych należy rozumieć przygotowanie zbioru danych,
będącego częścią magazynu KSZBDOT, który zostanie wyodrębniony do pobrania dla użytkownika o odpowiednich uprawnieniach, skonfigurowanych
w usłudze bezpieczeństwa. Udostępnianie danych jest czynnością powtarzalną, z tego powodu użytkownik KSZBDOT ma możliwość skonfigurowania
schematów udostępniania danych. Udostępnianie danych za pomocą skonfigurowanych schematów udostępniania umożliwia systemowi automatyczne wyodrębnienie fragmentu zbioru danych zewnętrznym w stosunku do KSZBDOT,
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z określoną częstotliwością lub po każdej zmianie w określonym magazynie danych
KSZBDOT (np. zawsze po aktualizacji zbioru danych BDOT10k nastąpi udostępnienie aktualnego zbioru do odpowiedniego magazynu danych (repliki), z którego korzystają inne systemy, jak Geoportal2 czy Lokalne węzły IIP).

5.2.4. Zarządzanie produkcją kartograficzną
Obszar funkcjonalności zarządzania produkcją kartograficzną dotyczy zadań
związanych z wygenerowaniem danych źródłowych do przygotowania opracowania kartograficznego. System dostarcza narzędzia do automatycznego wygenerowania wstępnego opracowania kartograficznego w podziale arkuszowym wraz
z elementami stanowiącymi treść arkusza mapy. System wspiera zarządzanie bibliotekami stylów symboli kartograficznych.
Danymi źródłowymi dla wstępnego opracowania kartograficznego są w zależności od skali docelowego opracowania kartograficznego, dane z BDOT10k - dla
skal 1:10 000, BDOO dla skali 1:250 000. Źródłowymi danymi dla opracowań kartograficznych w pozostałych skalach będą zbiory danych powstałe w wyniku generalizacji BDOT10k (dla opracowań w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000) oraz
zbiory danych powstałe w wyniku generalizacji BDOO (dla opracowań w skalach
1:500 000, 1:1 000 000). Zbiory danych powstałe w wyniku generalizacji BDOT10k
i BDOO są przechowywane w buforze danych tymczasowych.
Wstępne opracowanie kartograficzne, wraz z odpowiednią biblioteką stylów, szablonem mapy oraz właściwym obszarowo fragmentem NMT jest wydawane poza KSZBDOT w celu przygotowania opracowania kartograficznego. Po procesie redakcji kartograficznej i kontroli wykonywanych poza KSZBDOT, opracowanie
kartograficzne jest importowane do KSZBDOT do bufora danych tymczasowych.
Służy ono do aktualizacji odpowiedniego magazynu KARTO [2].

5.2.5. Zarządzanie jakością
Obszar funkcjonalny zarządzania jakością danych obejmuje funkcjonalności związane z kontrolą poprawności BDOT10k, zarządzaniem błędami wykrytymi
podczas kontroli danych, zarządzaniem modelem jakości danych, zarządzaniem
metadanymi oraz monitoringiem jakości zbiorów danych. Kontroli poprawności
danych przestrzennych poddawane są dane znajdujące się w buforze danych tymczasowych. Poprzez kontrolę danych przestrzennych rozumie się kontrolę automatyczną zbiorów opartą na szablonach kontroli. W procesie kontroli sprawdzana jest
wewnętrzna spójność zbioru danych znajdującego się w buforze danych tymczasowych oraz spójność danych z obiektami znajdującymi się w magazynie BDOT10k.
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Kolejnym elementem kontroli danych jest kontrola kameralna, wykonywana na losowo wybranych próbkach zbiorów danych. Błędy zaraportowane podczas kontroli
danych są materiałem źródłowym do szacowania jakości zbiorów danych. Po pozytywnym wyniku kontroli poprawności danych (nieprzekroczeniu wskaźników jakości ustalonych dla zbioru danych w modelu jakości danych), kontrolowany zbiór
danych otrzymuje status informujący o tym, że na podstawie tego zbioru danych
można wykonać aktualizację magazynów danych KSZBDOT [2].

5.3. Wybrane komponenty strukturalne KSZBDOT
5.3.1. Magazyny danych
Struktury danych zostały podzielone umownie na katalogi: katalog magazynów KSZBDOT oraz katalog źródeł danych. Katalog magazynów KSZBDOT zawiera magazyny, które stanowią podstawowe struktury bazy danych obiektów topograficznych, jak również magazyny związane z organizacją działania KSZBDOT
– poszczególnych jego usług aplikacyjnych lub zawierają informację pochodną,
tworzoną na potrzeby produktów informacyjnych bądź też informację sterującą
sposobem przetwarzania danych. W katalogu magazynów KSZBDOT wymienione
są m.in. bazy danych BDOT10k, BDOO oraz magazyny dla zbiorów szeregu skalowego map - magazynów KARTO (KARTO25k, KARTO50k itd.), magazyny zdarzeń
systemowych, dokumentów, szablonów map, styli, raportów, wydań, reguł tranzycji, itp.
W katalogu źródeł danych wymieniono zbiory danych, które mogą być wykorzystywane przy zasileniu i aktualizacji BDOT10k. Katalog powstanie na podstawie analizy rejestrów dotychczas wykorzystywanych w produkcji bazy danych
obiektów topograficznych oraz rejestrów zbieżnych z nią tematycznie mogących
posłużyć w przyszłości do aktualizacji bazy BDOT10k. Wymieniono tu kilkadziesiąt
różnych źródeł danych dla różnych typów publicznych i branżowych danych przestrzennych EGiB, EMUiA, PRG, PRNG, NMT, ORTOFOTO, LMN, MPHP i inne, oraz
wiele rejestrów danych nieprzestrzennych jak rejestr zakładów opieki zdrowotnej,
rejestr uczelni niepaństwowych, ewidencja działalności gospodarczej, itp., prowadzonych przez administrację publiczną w oparciu o odrębne przepisy polskiego
prawa. Jak wspomniano wcześniej zbiory danych definiowane jako część TBD, takie
jak NMT, czy ortofotomapa nie są bezpośrednio umiejscowione w KSZBDOT.
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5.3.2. Organizacja informacji w magazynach KSZBDOT
W katalogu magazynów KSZBDOT kilka z nich posiada istotne znaczenie dla
przechowywania informacji geograficznej.
Magazyn BDOT10k. Jest to magazyn danych jednolitych dla obszaru całego
kraju. Model fizyczny bazy danych jest zgodny z modelem pojęciowym określonym
przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych wraz
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu
błędów.
Magazyn BDOO. Magazyn danych, który przechowuje bazę danych obiektów
ogólnogeograficznych, powstałą na podstawie BDOT10k.
Magazyny KARTO10k, KARTO25k, KARTO50k, KARTO100k, KARTO250k,
KARTO500k, KARTO1000k. Magazyny danych, które przechowują odpowiednio dane
z BDOT10k i BDOO po procesie redakcji kartograficznej, służące do opracowania wydruków map topograficznych we właściwych skalach (szereg skalowy 1:10 000 do
1: 1 000 000) oraz odpowiednie opracowania kartograficzne w postaci rastrowej.
Modele fizyczne bazy danych w powyższych magazynach są zgodne z modelem pojęciowym określonym przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r wraz z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów. Szczegółowe omówienie
fizycznego modelu danych BDOT10k jest przedmiotem ćwiczeń praktycznych.

5.3.3. Rola Centrum Zapasowego KSZBDOT
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa
usług KSZBDOT, w szczególności zabezpieczenia danych przestrzennych zgromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, przed zniszczeniem w wyniku zdarzeń
losowych, w ramach projektu GBDOT stworzono Centrum Zapasowe będące częścią
infrastruktury informacji przestrzennej w Unii Europejskiej. Centrum zapasowe to odpowiednio przygotowana infrastruktura w postaci dedykowanego DATACENTER wraz
z wyposażeniem, oprogramowaniem, wdrożonymi procedurami obsługi i personelem
obsługującym, znajdująca się w innej lokalizacji fizycznej niż infrastruktura KSZBDOT.
Celem centrum zapasowego jest przechowywanie replik wszystkich magazynów KSZBDOT, oraz plików powstałych przy budowie i użytkowaniu systemu.
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6.

Wykorzystanie BDOT10k w systemach
informacji przestrzennej (geograficznej)
Jacek Kozak

6.1. Systemy informacji przestrzennej (geograficznej)
Mapa towarzyszy człowiekowi od setek lat, w szczególności w okresie
po wynalezieniu druku oraz upowszechnieniu papieru jako nośnika informacji
kartograficznej. W ubiegłym wieku została ona udoskonalona w takim stopniu, że
dalszy istotny postęp w kartografii wydawał się praktycznie niemożliwy. Jednakże
w latach 60. XX w. doszło do kolejnego przełomu, który wiązał się z wypracowaniem
przez Rogera Tomlinsona koncepcji Canada Geographic Information System (CGIS),
pierwszego na świecie rozwiązania opartego o technologię komputerową, które
służyło przetwarzaniu danych geograficznych. Przyjęta przez Tomlinsona nazwa
własna (CGIS) zaczęła żyć własnym życiem: w ten sposób powstało bowiem pojęcie
systemu informacji geograficznej (lub przestrzennej) – Geographic Information
System, czyli GIS [2].
Ujmując najkrócej, GIS to system komputerowy służący przechowywaniu, zarządzaniu, analizie i prezentacji informacji geograficznej. Należy wyraźnie podkreślić, że znaczenie pojęcia z czasem zmieniało się, przede
wszystkim z uwagi na szybko ewoluującą technologię komputerową. W ostatnich kilkunastu latach rozwój technologii internetowej doprowadził do łączenia się odizolowanych wcześniej systemów w coraz bardziej skomplikowane
struktury, które niedawno nazwano infrastrukturami danych przestrzennych
(lub infrastrukturami informacji przestrzennej). Są one w dużym stopniu „zglobalizowaną” wersją wcześniejszych systemów informacji geograficznej.
Kluczem do zrozumienia sensu GIS jest pojęcie danych geograficznych oraz
informacji geograficznej. Jako „dane” rozumieć należy liczby, tekst, symbole, pozbawione kontekstu (neutralne), stanowiące zapis pewnych (dowolnych) własności
świata rzeczywistego. Z kolei informacja to dane poddane selekcji, uporządkowane, przygotowane do interpretacji – a więc dane, które bierzemy pod uwagę, aby
uzyskać odpowiedź na określone pytania [2]. W tym sensie dane stanowią sformalizowaną postać informacji – można je łatwo zakodować i przechować. Określenie
„geograficzne” lub „geograficzna” (albo „przestrzenna” i „przestrzenne”) oznacza
dane lub informację opisującą obiekty i zjawiska o znanym położeniu na Ziemi,
zlokalizowaną, czyli dane lub informację, której lokalizacja może być, albo jest
istotna pod jakimś względem. Biorąc pod uwagę powyższe definicje, baza danych
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obiektów topograficznych (BDOT10k) jest klasyczną bazą danych geograficznych
(przestrzennych), niezwykle bogatą jeśli chodzi o zakres tematyczny i o dużej szczegółowości. Daje ona użytkownikowi GIS niezwykle szerokie możliwości, z uwagi na
dostępne komputerowe narzędzia analizy i wizualizacji danych przestrzennych.

6.2. Analizy przestrzenne
Jack Dangermond, prezydent Environmental Systems Research Institute
(ESRI) powiedział niegdyś „Wachlarz zastosowań GIS ogranicza wyłącznie wyobraźnia jego użytkowników” (np. http://edcommunity.esri.com/im/geog_everyday/
index.html). Stwierdzenie to wskazuje między innymi na to, że możliwości analizy
danych przestrzennych w postaci cyfrowej w systemach informacji geograficznej są
zupełnie nieporównywalne z rozpowszechnionymi wcześniej kartograficznymi metodami analizy map tradycyjnych (czyli utrwalonych na papierze). Możliwości te to
zasadnicza zaleta GIS i cyfrowej reprezentacji rzeczywistości.
Aby w pełni wykorzystać potencjał analizy, który oferuje dowolna baza
danych przestrzennych (np. BDOT10k), należy jednak znać podstawowe sposoby
modelowania danych przestrzennych. Jakkolwiek są one do pewnego stopnia zbliżone
do sposobu reprezentowania rzeczywistości na mapach tradycyjnych (papierowych),
to jednak między cyfrowym reprezentowaniem rzeczywistości a tradycyjną mapą
jest bardzo istotna różnica. W przypadku mapy, sposób kodowania informacji jest
graficzny i dostosowany do percepcji człowieka – obiekt narysowany na mapie
zajmuje określone miejsce (stąd potrafimy określić jego położenie, dysponując
umiejętnością odczytywania współrzędnych), a dobrany znak graficzny przechowuje
informacje o jego cechach. W przypadku cyfrowych modeli danych geograficznych
mamy do czynienia z uporządkowanym ciągiem znaków alfanumerycznych, które,
podobnie jak w przypadku map tradycyjnych, przechowują informacje zarówno
o położeniu, jaki i o atrybutach obiektów. Zapis ten nie ma jednak charakteru
graficznego. Przetwarzanie danych cyfrowych odwołuje się więc nie tyle do symboli
graficznych łatwiej zrozumiałych dla człowieka, ale do wartości liczbowych łatwiej
„przyswajanych” przez komputer [1]. Longley i in. [2] słusznie wskazują, że choć mapa
jest użyteczną metaforą zawartości bazy danych geograficznych, to nie powinniśmy
pozwolić jej ograniczać naszego wyobrażenia o tym, co umożliwiają dane cyfrowe.
Cyfrowy zapis w bazie danych przestrzennych w każdej chwili może być jednak przedstawiony w postaci graficznej, czyli zwizualizowany. Wizualizacja danych
przestrzennych (patrz rozdział 6.3) nie jest wprawdzie niezbędna do przeprowadzenia analiz w bazie danych przestrzennych, pełni jednakże niezwykle ważną rolę na
każdym etapie analizy danych: pozwala użytkownikowi zadawać właściwe pytania,
planować kolejne etapy analizy i oceniać sens jej wyników.
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W cyfrowej reprezentacji rzeczywistości wykorzystywane są dwa podstawowe modele danych geograficznych: model rastrowy i model wektorowy (ryc. 6.1).
Zasadą modelu rastrowego jest podział reprezentowanego wycinka przestrzeni
geograficznej na określoną liczbę jednakowych prostokątnych (najczęściej kwadratowych) pól podstawowych (określanych mianem pikseli lub komórek). Chcąc
w ten sposób zapisać zróżnicowanie wybranej własności przestrzeni geograficznej,
każdemu z pól przyporządkowuje się wartość liczbową, która opisuje wartość tej
własności w danym polu (np. wartość dominującą, wartość przeciętną) lub dokładnie w jego środku (w takim wypadku, model rastrowy wynika bezpośrednio
z pomiarów prowadzonych w regularnej kwadratowej siatce punktów). Zapis wartości liczbowych w odpowiedniej kolejności pozwala na ich przyporządkowanie do
określonych pól macierzy rastrowej i określenie położenia w układzie rząd / kolumna macierzy rastrowej. Z kolei przyporządkowanie położenia na powierzchni Ziemi uzyskuje się poprzez określenie współrzędnych narożników macierzy rastrowej
w przyjętym systemie odniesień przestrzennych.
Podstawą modelu wektorowego jest uproszczenie obiektów geograficznych
do trzech typów geometrycznych: obiektów punktowych (0-wymiarowych), obiektów liniowych (1-wymiarowych) oraz obiektów powierzchniowych (2-wymiarowych). Geometria takich obiektów może być zapisana w postaci zbioru punktów
o współrzędnych w dowolnym układzie odniesienia, które równocześnie jednoznacznie zapisują położenie obiektu. Zapis położenia obiektów w modelu wektorowym jest więc bezpośredni, natomiast atrybuty obiektów mogą być zapisywane niezależnie, na przykład w postaci tabel, w których każdy rząd odnosi się do
konkretnego obiektu, natomiast każda kolumna przechowuje wartości konkretnych atrybutów, dla wszystkich reprezentowanych obiektów (model relacyjny).
Tak jak w modelu rastrowym, także w modelu wektorowym różne obiekty geograficzne są odpowiednio pogrupowane w warstwy tematyczne (np. drogi, rzeki,
pokrycie terenu, itp.).

Ryc. 6.1. Model rastrowy (po lewej) i wektorowy (po prawej)
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Jakkolwiek zasadniczym modelem wykorzystanym w BDOT10k do zapisu
różnego typu obiektów geograficznych jest model wektorowy, to z punktu widzenia analizy danych powszechnie wykorzystuje się model rastrowy. Dane wektorowe BDOT10k mogą być jednak z łatwością przekształcone do modelu rastrowego,
z praktycznie nieznaczną utratą informacji (ryc. 6.2). Wierność takiego przekształcenia zależy od rozdzielczości przestrzennej macierzy rastrowej, która jest odwrotnością wielkości komórki macierzy. Im większa rozdzielczość przestrzenna, tym
większa zgodność pomiędzy modelami wektorowym i rastrowym.

Ryc. 6.2. Przekształcenie 2-wymiarowego obiektu wektorowego (a) do modelu rastrowego (b,c).
Rycina d ilustruje rozbieżność pomiędzy oryginalnymi danymi wektorowymi (linia niebieska) a danymi wektorowymi uzyskanymi z konwersji obiektu zapisanego w modelu rastrowym (linia czerwona)

6.2.1. Podstawowe metody analizy danych
W latach 70. XX w. D. Tomlin wprowadził stosowany do dziś termin „algebra map”, określający schematy podstawowych działań na mapach rastrowych,
a także zaproponował podział metod analizy danych przestrzennych (w formacie
rastrowym) [4]. W nawiązaniu do schematu Tomlina wyróżniane są analizy lokalne
(local), zogniskowane (focal), strefowe (zonal) i globalne (global) [2].
Podział ten w zasadzie można traktować jako uniwersalny, tzn. niezwiązany
wprost z określonym modelem danych (rastrowym lub wektorowym), poza tym da
się go uprościć do trzech zasadniczych grup analiz:
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–– analiz lokalnych, tj. takich, w których w określonym punkcie przestrzeni
porównuje się dowolną liczbę własności w tym punkcie, dla skończonego zbioru punktów,
–– analiz sąsiedztw, tj. takich, w których w określonym punkcie przestrzeni
definiuje się relację względem własności określonych w innych punktach,
–– analiz strefowych, tj. takich, w których dla pewnych zdefiniowanych
wycinków przestrzeni określa się statystyki dowolnych własności tychże
wycinków.
Analizy lokalne obejmują przede wszystkim nakładanie map: jedną z podstawowych operacji znanych w badaniach geograficznych na wiele lat przed skonstruowaniem komputerów. Schemat działania przedstawia ryc. 6.3. Warto zwrócić uwagę, że proste zapytanie realizowane w relacyjnej bazie danych powiązanej
z modelem wektorowym (np. zapytanie „wybierz gminy, których atrybut A>1000
i atrybut B=20”) to również operacja lokalna w sensie zaproponowanym przez
Tomlina.
Analizy lokalne są podstawą dla ocen wielokryterialnych i decyzji przestrzennych różnego typu. Przykładowo, lokalizacja winnicy na obszarze południowej
Polski może wymagać „nałożenia” na siebie map (warstw rastrowych) przedstawiających wiele różnych własności badanej przestrzeni (może to być np. pokrycie
terenu, jakość gleb, wystawa stoków) i wyboru pewnej optymalnej ich kombinacji,
np. „tereny rolnicze” i „klasy gleb I-III” i „wystawa południowa, południowo-zachodnia i zachodnia”.
Analizy sąsiedztw (ryc. 6.4) mają zaskakująco różnorodne zastosowania. Na
przykład, pozwalają na przeliczenie wartości wysokości bezwzględnych Numerycznego Modelu Terenu 5 (NMT) na różne wartości pochodne, z których najważniejsze
to nachylenie i ekspozycja (wystawa) stoków, ale także np. kierunek spływu wody.
Analizy te są podstawą modelowania hydrologicznego. Analizy sąsiedztw mogą
służyć także ocenie różnorodności biologicznej i fragmentacji cennych przyrodniczo kompleksów pokrycia terenu. Traktując je nieco szerzej niż analizy zogniskowane, zaliczyć do tej grupy można także analizy odległości (np. określenie odległości
od obszaru zabudowanego, od granic obszaru chronionego, itp.), a także różnego
typu metody interpolacji przestrzennej.

5

Numeryczny Model Terenu to cyfrowa reprezentacja ukształtowania powierzchni.
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Ryc. 6.3. Analizy lokalne – nakładanie map. Rycina prezentuje wynik zapytania sprawdzającego,
w których lokalizacjach atrybut 1 ma wartość większą niż 5 i atrybut 2 ma wartość równą 1. Dla
wyniku operacji w danej lokalizacji (pikselu) nie mają znaczenia wartości w innych (np. sąsiednich)
pikselach
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Ryc. 6.4. Przykład analizy sąsiedztw. Na podstawie wartości w macierzy rastrowej po lewej (mogą
to być np. wysokości n. p. m.) wyliczane są średnie wartości dowolnego otoczenia danego piksela.
Najczęstszym otoczeniem jest otoczenie 3 na 3 piksele, czyli dany piksel oraz wszyscy jego sąsiedzi.
Np. dla piksela zaznaczonego na czerwono średnia w jego otoczeniu (zaznaczone na żółto) to wartość równa (2+3+5+0+2+6+2+3+4)/9 = 27/9 = 3. Podobnie wyliczone są inne wartości w macierzy
przedstawionej po prawej stronie.

Trzecia klasa analiz, analizy strefowe, pozwala na ocenę dowolnych własności zdefiniowanych pól podstawowych (stref) poprzez wyliczenie dla nich wybranych statystyk zmienności tychże własności. Prostym przykładem może być
określenie, czy dana gmina (traktowana jako strefa) może być zaliczona do obszaru górskiego, na którym są niekorzystne warunki prowadzenia działalności rolnej
i w związku z tym rolnicy mieszkający w tej gminie mogą ubiegać się o wsparcie
finansowe. Gmina zaliczana jest do obszaru górskiego wtedy, kiedy połowa użytków rolnych gminy znajduje się powyżej 500 m n.p.m. 6. Warunek ten można łatwo
sprawdzić za pomocą analiz strefowych (ryc. 6.5), wspieranych przez analizy lokalne (połączenie danych o użytkowaniu ziemi i NMT).

6

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzia-

lania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Wspieraniegospodarowania-na-obszarach-gorskich-i-innych-obszarach-o-niekorzystnych-warunkach-gospodarowania-ONW
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Ryc.6.5. Przykład analizy strefowej. Mapa po lewej przedstawia trzy gminy (A, B i C, każda oznaczona innym kolorem; jakkolwiek w przykładzie reprezentacja jest rastrowa, to zastosowana mapa
gmin może być również mapą wektorową). Po prawej podane są wartości wysokości i zaznaczone są
obszary użytkowane rolniczo (szary kolor) – macierz ta może być traktowana jako połączenie mapy
użytkowania ziemi oraz NMT. Dodatkowo naniesione zostały granice gmin. Na podstawie operacji
strefowej wyliczyć można w każdej gminie procentowy udział użytków rolnych położonych powyżej
500 m. Np. w gminie A na dziesięć pikseli siedem reprezentuje użytki rolne, z tych siedmiu jeden
położony jest powyżej 500 m n. p. m., a więc szukana wartość wynosi 14%.

Prosty przykład łączący trzy powyżej scharakteryzowane sposoby analizy to
określenie przydatności gmin (np. województwa małopolskiego) do lokalizowania
elektrowni wiatrowych.
Załóżmy, że obszar, na którym można lokalizować elektrownie wiatrowe,
musi spełniać takie trzy hipotetyczne warunki:
1.

jest użytkowany rolniczo;

2.

jest położony poza obszarami zaliczonymi do sieci Natura 2000;

3.

jest położony co najmniej 200 m od budynków i budowli.

Obszary spełniające warunek 1 można uzyskać bezpośrednio z warstwy
pokrycia terenu (np. dostępnej w BDOT10k), natomiast warunek 2 – z danych
udostępnianych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Obszary spełniające warunek 3 da się wyznaczyć z warstwy terenów zabudowanych BDOT10k
za pomocą analizy odległości. Połączenie wszystkich trzech warunków za pomo-
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cą analizy lokalnej (nakładanie map) pozwala na zidentyfikowanie tych obszarów, które spełniają równocześnie wszystkie trzy warunki. Na koniec, dokonując analizy strefowej można określić, jaki jest odsetek tych obszarów w każdej
gminie (należy dysponować mapą podziału administracyjnego, np. pochodzącą
z Państwowego Rejestru Granic 7 ). Rycina 6.6 przedstawia ogólny schemat takiej
analizy danych.

Ryc.6.6. Schemat analizy danych prowadzący od danych wejściowych (po lewej), poprzez pliki przejściowe (na żółto, po prawej) do ostatecznego efektu (wyliczenia wartości dla gmin)

7

http://www.codgik.gov.pl/pastwowy-rejestr-granic-i-powierzchni-jednostek-podziaow-te-

rytorialnych-kraju.html
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6.3. Wizualizacje kartograficzne
Mapa we współczesnym rozumieniu to zachowująca relacje przestrzenne
wizualizacja zawartości bazy danych geograficznych, wykonana w sposób wybrany
przez użytkownika. Ponieważ baza danych nie jest mapą, wizualizacja jej zawartości nie musi ograniczać się do metod stosowanych niegdyś na mapach tradycyjnych (papierowych), jakkolwiek profesjonalne mapy tworzone kilkanaście lub
kilkadziesiąt lat temu stanowią niewątpliwie bardzo dobry wzorzec wysokiej jakości rozwiązań kartograficznych. Doskonałym przykładem różnorodnych możliwości
współczesnej kartografii są mapy miesiąca publikowane na stronie International
Cartographic Association: http://icaci.org/map-of-the-month/. Mapy na tej stronie, a także wiele innych przykładów dostępnych w Internecie dowodzą, że łączenie tradycji kartograficznej (dbałość o jakość i jasność przekazu) z nowoczesnymi
środkami oferowanymi przez grafikę komputerową oraz danymi przestrzennymi
pochodzącymi z różnorodnych źródeł (np. zdjęcia lotnicze, satelitarne, numeryczne modele terenu, skaning laserowy) daje doskonałe efekty.
Wg Longleya i in. [2], wizualizacja jest niezbędna na różnych etapach poznawania rzeczywistości: na etapie eksploracji danych, analizy, zrozumienia i komunikowania informacji. Na każdym z tych etapów potrzebne są odmienne sposoby
prezentowania informacji przestrzennej. Kwestię tą syntetycznie przedstawia tzw.
sześcian MacEachrena ([2]; ryc. 6.7). Wynika z niego, że inaczej musi być skonstruowana mapa ścienna wykorzystywana w szkole, nieinteraktywna, przedstawiająca
znane relacje przestrzenne, a inaczej mapa, która ma służyć jej twórcy (badaczowi)
do wykrycia wcześniej nieznanych relacji przestrzennych między danymi. Ta mapa
nie musi zachowywać formalizmu ściennej mapy szkolnej, ale powinna cechować
się wysoką interaktywnością umożliwiającą szybkie testowanie różnorodnych
możliwości łączenia danych.
W rozważaniach dotyczących współczesnej kartografii podkreśla się, iż powinna ona wzmacniać nasze możliwości poznawcze prowadząc do odkrywania
rzeczywistości. Rola wizualizacji danych przestrzennych staje się więc podobna do
roli interfejsu pomiędzy bazą danych a jej użytkownikiem. Łatwość wyprowadzania
zawartości bazy danych na monitor komputera powoduje, że zanika – kiedyś wyraźna – dychotomia między użytkownikiem mapy a jej twórcą [5].
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Ryc. 6.7. Sześcian MacEachrena. I – interaktywność; R – relacje między danymi; U – użytkowanie.
(Według [2])

6.3.1. Tworzenie map bazowych (podkładu kartograficznego)
Pasławski [3] wymienia trzy zasadnicze etapy prowadzące do powstania
mapy: etap koncepcyjny, etap redakcyjny oraz etap wykonawczy. Etapy te można
w gruncie rzeczy traktować uniwersalnie, jakkolwiek między przygotowywaniem
mapy tradycyjnej i mapy będącej wizualizacją stanu bazy danych geograficznych
zachodzą istotne różnice. W tym drugim wypadku mapa zawsze daje możliwości
interakcji (np. doboru indywidualnie dopasowanej skali wyświetlania, przemieszczania się po mapie, doboru obiektów), o ile nie zostanie wydrukowana ( bardzo
często, mapa wizualizująca bazę danych w ogóle nie jest drukowana).
Jeśli zamiarem użytkownika jest jednak wydrukowanie mapy na podstawie
zawartości bazy danych geograficznych, to warto zwrócić uwagę na główne zasady
tworzenia mapy, wypracowane w czasach przed nastaniem GIS.
Według Pasławskiego [3] na etapie koncepcyjnym definiowany jest cel (przeznaczenie) mapy, powiązany z jej użytkownikiem i przesądzający o zasięgu terytorialnym, skali, odwzorowaniu i zawartości tematycznej. Dysponując bazą danych
geograficznych nie musimy troszczyć się o poszukiwanie źródeł, choć często zdarzy
się zapewne sytuacja, że posiadane przez nas dane nie wystarczają do utworzenia pożądanej mapy. Ostatnią czynnością tego etapu jest zaprojektowanie makiety
mapy. Ten etap w GIS jest zwykle wspierany przez możliwości oprogramowania
(np. w pakiecie ArcGIS wystarczy w tym celu włączyć widok danych geograficznych
w opcji makiety mapy, czyli Widok kompozycji).
Etap redakcyjny wiąże się z doborem odpowiednich metod prezentacji kartograficznej i konstrukcją legendy. Oprogramowanie GIS zapewnia logiczną spójność legendy z dobranymi metodami prezentacji kartograficznej, co oczywiście nie
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zwalnia użytkownika od dbałości o zachowanie szeregu zasad konstrukcji systemu
znaków na mapach (czytelności i rozróżnialności, poglądowości, hierarchicznego
uporządkowania, logicznego grupowania, równowagi graficznej)[3]. Również rozmieszczenie napisów – generowanych najczęściej automatycznie – wymaga najczęściej oceny i interwencji użytkownika.
Niewątpliwie tym elementem etapu redakcyjnego, który realizuje się w zasadniczo różny sposób w podejściu tradycyjnym i cyfrowym, jest generalizacja. Niektóre rodzaje generalizacji da się łatwo zaprogramować w GIS (np. wybór obiektów
o powierzchni powyżej określonej wielkości progowej), ale inne (np. uproszczenie
kształtów, zmiany wymiarowości obiektów) muszą odwoływać się do dużego doświadczenia, intuicji i wyczucia osoby tworzącej mapę – są więc w dużym stopniu
nieprzekładalne na algorytmy programowe.
W dobie współczesnej łatwości utworzenia cyfrowego pliku graficznego
i wydrukowania go w specjalistycznym punkcie usługowym etap wykonawczy, prowadzący do finalnego wydruku mapy, nie ma już tak dużego znaczenia jak w przeszłości. Niemniej jednak, przy wymogu wysokiego poziomu wydruku mapy, warto
zwrócić uwagę na różnice systemów barw stosowanych przy wyświetleniu i wydruku grafiki komputerowej. Np. wyświetlone na monitorze barwy definiowane
w systemie RGB (ang. Red-Green-Blue) nie muszą mieć dokładnych odpowiedników barw drukowanych w systemie CMYK (ang. Cyan-Magenta-Yellow-Black). Dokładność oddania barwy zależy też od wykorzystanych urządzeń wyjścia i rodzaju
druku [3].
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[3] Pasławski J. (red), Wprowadzenie do kartografii i topografii, 2006,
PPWK, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław.
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of Cartography. The Cartographic Journal 40(2): 111-115, 2003.
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy
danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań
kartograficznych wraz z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia
2013 r. o sprostowaniu błędów [1] sankcjonuje i porządkuje reguły powstawania
bazy danych obiektów topograficznych wypracowane przez GUGiK, Urzędy
Marszałkowskie i firmy biorące udział w tym procesie w ciągu ostatnich 10 lat.
Rozporządzenie [1] ustala dzień 31 grudnia 2013 r. jako termin utworzenia
BDOT10k, a tym samym koniec funkcjonowania dotychczas prowadzonych zbiorów danych zawierających informacje o obiektach topograficznych, czyli TBD.
Jednocześnie rozdział nr 3 Rozporządzenia [1], zatytułowany „Organizacja,
tryb i standardy techniczne tworzenia BDOT10k i BDOO” określa sposób tworzenia
BDOT10k, a rozdział nr 4 Rozporządzenia [1], zatytułowany „Aktualizacja BDOT10k
i BDOO” – tryb, w jakim powinna być wykonywana aktualizacja.
Rozporządzenie [1] określa rejestry komplementarne, na podstawie których
baza danych obiektów topograficznych jest tworzona i aktualizowana. Są to:
–– dane zawarte w rejestrach określonych przez Prawo geodezyjne i kartograficzne (EGiB, GESUT, PRG, PRNG, EMUiA, ortofotomapy, zobrazowania lotnicze i satelitarne oraz numeryczny model terenu, BDOT500);
–– dane zawarte w odpowiednich rejestrach resortowych;
–– dane pozyskane z wywiadu terenowego.
Załącznik nr 1 Rozporządzenia [1] , zatytułowany „Wspólny katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO” zawiera definicje klas obiektów i obiektów, opis ich geometrycznej reprezentacji, definicje atrybutów, ich cechy i dziedziny oraz relacje
między klasami obiektów oraz ograniczenia w wypełnianiu atrybutów.
Załącznik nr 2 Rozporządzenia [1], zatytułowany „Szczegółowa klasyfikacja
obiektów BDOT10k i BDOO na trzech poziomach wraz z oznaczeniami kodowymi”
– zawiera szczegółową klasyfikację wszystkich obiektów BDOT10k i BDOO w podziale na:
–– kategorie klas obiektów (SW - sieć wodna, SK - sieć komunikacyjna, SU
- sieć uzbrojenia terenu, PT - pokrycie terenu, BU - budynki, budowle
i urządzenia, KU - kompleksy użytkowania terenu, TC - tereny chronione, JA - jednostki podziału administracyjnego, OI - obiekty inne);
–– klasy obiektów – grupy obiektów charakteryzujące się podobnymi cechami;
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–– poszczególne rodzaje obiektów.
Załącznik ten zawiera także oznaczenia kodowe przypisane każdemu rodzajowi obiektów.
Załącznik nr 3 Rozporządzenia [1], zatytułowany „Schemat aplikacyjny UML
oraz schemat GML baz danych BDOT10k i BDOO” zawiera schematy aplikacyjne
UML (ang. Unified Modeling Language) oraz schematy GML (ang. Geography Markup Language) dla BDOT10k i BDOO oraz dla Modelu Podstawowego.
Schemat GML umożliwia wymianę danych zbieranych i organizowanych
w różnych oprogramowaniach, przez różnych wykonawców.
Załącznik nr 4 Rozporządzenia [1], zatytułowany Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOT10k, zawiera ogólne wytyczne wprowadzania obiektów do bazy, w tym kryteria wielkości, ilościowe i jakościowe, zależności między
obiektami z różnych kategorii i klas.
Załącznik nr 6 Rozporządzenia [1], zatytułowany „Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1:10 000” opisuje zasady tworzenia standardowych opracowań kartograficznych poprzez wizualizację treści BDOT10k. Podstawowe elementy tego procesu to:
–– nadanie kodów kartograficznych obiektom w BDOT10k odpowiadających symbolom kartograficznym,
–– stworzenie symboli wg zamieszczonego w załączniku katalogu,
–– redakcja kartograficzna obejmująca kolejność wyświetlania symboli,
–– opracowanie opisów,
–– opracowanie ramki i opisów pozaramkowych.
BDOT10k jest tworzona w obowiązującym systemie odniesień przestrzennych, określonym przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października
2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest utworzony na
podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii
odwzorowania Gaussa-Krügera.
Obszar Polski obejmuje jeden pas południkowy układu współrzędnych
PL-1992 o rozciągłości od 14°00’E do 24°30’E i południku osiowym 19°E.
Mapy topograficzne opracowywane na podstawie danych BDOT10k w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 oraz 1:100 000 tworzone są w układzie PL-UTM
w podziale arkuszowym. Podstawą podziału na arkusze mapy i nadawania im godeł
w układzie współrzędnych PL-UTM jest podział Międzynarodowej Mapy Świata.
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7.1. Dane źródłowe
Podstawowym materiałem do tworzenia bazy danych obiektów topograficznych, a także do jej aktualizacji, są rejestry komplementarne do BDOT10k.

7.1.1. Rejestry komplementarne do BDOT10k
Rejestry komplementarne do BDOT10k to rejestry wymienione w art. 4 ust. 1a
pkt 2—6 i 11 oraz art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne [2], na podstawie których jest tworzona BDOT10k:
–– ewidencja gruntów i budynków - EGiB,
–– geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - GESUT,
–– państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju - PRG,
–– państwowy rejestr nazw geograficznych - PRNG,
–– ewidencja miejscowości, ulic i adresów - EMUiA,
–– ortofotomapy, zobrazowania lotnicze i satelitarne oraz numeryczny model
terenu,
–– bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:500 - 1:5 000, zharmonizowane z bazami danych, wymienionymi wcześniej - BDOT500.
Do końca 2013 r. opracowane zostały przepisy uwzględniające dostosowanie
zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym rejestrów komplementarnych do BDOT10k) do Dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o ustawy
o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nowe przepisy zapewnić mają także harmonizację zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7.1.1.1. EGiB
Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) to, wg. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór
informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach
fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
Dnia 31 grudnia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dostosowanie EGiB oraz związanych z nią systemów teleinformatycznych do znowelizowanych przepisów ma nastąpić do końca 2016 r. Główny
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Urząd Geodezji i Kartografii przy współpracy z odpowiednimi organami, realizuje projekt ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I.
W ramach ZSIN dąży się między innymi do integracji ewidencji gruntów i budynków
(EGiB) z systemem ksiąg wieczystych (NKW), w tym do podjęcia działań mających na
celu uspójnienie danych dotyczących tych samych nieruchomości ujawnionych w obu
tych rejestrach, oraz poprawy jakości części danych ewidencyjnych, w tym danych
przestrzennych. Nowa struktura ewidencji gruntów i budynków, została opracowana
z myślą o usprawnieniu procesu aktualizacji BDOT10k.
Obecnie ewidencja gruntów i budynków (bazy SWDE) prowadzona przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej jest podstawowym źródłem informacji o budynkach: ich geometrii (położenie, kształt) oraz atrybutach (liczba
kondygnacji, funkcja użytkowa).
W przypadku różnych informacji z EGiB i ortofotomapy porównuje się datę rejestracji obiektu w EGiB oraz datę zdjęcia lotniczego, z którego wykonano ortofotomapę.
Budynki wprowadzane na podstawie EGiB nie są generalizowane ze względu
na bliskie werteksy, natomiast ich położenie i kształt są weryfikowane z obrazem na
ortofotomapie.
EGiB dostarcza również informacji o obrębach ewidencyjnych i działkach, które
nie stanowią wprawdzie treści BDOT10k, ale umożliwiają określenie zasięgu miejscowości, a często pomagają zlokalizować inne obiekty, np. ulice, zabytkowe budowle,
pomniki przyrody.
7.1.1.2. GESUT
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu to, wg. Prawa geodezyjnego
i kartograficznego [2], wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.
Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
Bazy danych GESUT opracowane wg nowego Rozporządzenia będą stanowiły
doskonały materiał do aktualizacji kategorii SU – sieć uzbrojenia terenu.
Proces aktualizacji został uproszczony, dzięki zastosowaniu w GESUT zbliżonej
nomenklatury i klasyfikacji na trzech poziomach.

70

Proces tworzenia BDOT10k

7.1.1.3. BDOT500
BDOT500 jest bazą, która zawiera w sobie te obiekty mapy zasadniczej, prowadzonej zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, które nie zostały zakwalifikowane do innych baz danych, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych
oraz mapy zasadniczej. Baza, o której mowa będzie stanowiła dobry materiał do aktualizacji kilku kategorii BDOT10k m. in. BU – budowle i urządzenia, SK – sieć komunikacyjna,
PT – pokrycie terenu, OI – obiekty inne.
Proces aktualizacji został uproszczony, dzięki zastosowaniu w BDOT500 zbliżonej klasyfikacji na trzech poziomach i nomenklatury.
Do czasu opracowania baz danych BDOT500, w tworzeniu i aktualizacji BDOT10k wykorzystuje się mapy zasadnicze w stosunkowo niewielkim zakresie ze względu
na bardzo różny sposób ich prowadzenia (mapa analogowa lub numeryczna). Istnieją również opracowania numeryczne mapy zasadniczej, które obejmują wybrane jej
warstwy np. budynki, będące bardzo dobrym materiałem do tworzenia (aktualizacji)
BDOT10k. Korzystanie z mapy zasadniczej udostępnianej w postaci plików DXF lub
w wersji analogowej jest pracochłonne i niewygodne.
7.1.1.4. EMUiA
Sposób prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów jest określony przez Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
EMUiA jest obecnie na etapie wdrażania w gminach. Wchodzące w jej skład adresy utrzymywane były do tej pory w TBD jako warstwa ARAD_P – punkty adresowe.
Punkty adresowe choć nie są częścią BDOT10k, mogą być użyteczne w pozyskiwaniu informacji z rejestrów publicznych, np. na temat funkcji szczegółowych
budynków, statusu zabytku i wszędzie tam, gdzie lokalizacja obiektu może odbyć się
z wykorzystaniem adresu.
Obecna BDOT10k w wielu miejscach odnosi się właśnie do EMUiA. Referencje
do niej mają: sieć komunikacyjna i place (w zakresie nazw) oraz miejscowości. Dopóki
EMUiA nie będzie wdrożona i prowadzona w urzędach gmin, tymczasowo jako identyfikatory EMUiA stosuje się wartości powstałe przez złożenie ID_TERYT miejscowości
i ID_TERYT ulicy.

7.1.1.5. PRG
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju określa
zakres informacji gromadzonych w PRG, organizację tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych PRG.
Istniejący państwowy rejestr granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju został dostosowany do wymienionego wyżej Rozporządzenia, przy
czym do jego prowadzenia wykorzystuje się dane ewidencji gruntów i budynków,
bazy danych obiektów topograficznych, ewidencji miejscowości, ulic i adresów, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju.
PRG jest prowadzony przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i zawiera aktualny podział administracyjny kraju: geometrię i nazwy
wszystkich jednostek administracyjnych oraz ich identyfikatory ID_PRG zbudowane
wg schematu:
–– Polska – 		
–– Województwo –
–– Powiat – 		
–– Gmina – 		
				

10;
10ww, 		
gdzie ww = ID_TERYT województwa;
10wwpp,
gdzie wwpp = ID_TERYT powiatu;
10wwppggx0, gdzie wwppgg = ID_TERYT gminy,
X = 1 oznacza gminę miejską,

				

X = 2 oznacza gminę wiejską,

				

X = 3 oznacza gminę miejsko-wiejską,

				

X = 4 oznacza miasto w gminie miejsko-wiejskiej,

				

X = 5 oznacza obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej.

Istniejąca geometria jednostek PRG do czasu jej uzgodnienia z wymienionymi
wyżej rejestrami, a w szczególności z bazą EGiB, w niektórych miejscach odbiega od
faktycznego przebiegu, co powodować może niezgodności np. w przynależności ulic
i osiedli lub ich części do miejscowości i jednostek administracyjnych.
7.1.1.6. PRNG
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2012 poz. 309) określa
zakres informacji gromadzonych w PRNG, organizację tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych PRNG.
Rejestr PRNG jest dostosowany do wymienionego wyżej Rozporządzenia i stale
aktualizowany.
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Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych jest prowadzony przez Centralny
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i zawiera nazwy miejscowości
i obiektów fizjograficznych używane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spośród
atrybutów nazw zawartych w PRNG najważniejsze z punktu widzenia tworzenia i aktualizacji BDOT10k są:
–– nazwa główna podana w mianowniku,
–– rodzaj obiektu geograficznego,
–– jednostki administracyjne (nazwy), na terenie których położony jest
obiekt,
–– identyfikatory ID_TERYT tych jednostek,
–– funkcja administracyjna miejscowości,
–– nazwa obiektu nadrzędnego dla nazw obiektów będących częścią tego
obiektu,
–– status nazwy - stopień wiarygodności jaki można przypisać danej nazwie
głównej,
–– dokumenty źródłowe na podstawie których określono zapis danej nazwy
oraz jej atrybuty,
–– indywidualny identyfikator PRNG,
–– współrzędne geograficzne,
–– współrzędne prostokątne X i Y nazwanego obiektu geograficznego w układzie 1992,
–– określenie rodzaju geometrii obiektu (punkt centralny i dodatkowy obiektów powierzchniowych, początek i koniec obiektów liniowych).
PRNG jest rejestrem aktualnym, dość kompletnym i wiarygodnym. Jego wadą
jest ograniczony sposób przedstawiania geometrii obiektów powierzchniowych i liniowych przy pomocy punktów, centralnego i dodatkowych. Dlatego przy zamawianiu
danych z PRNG należy pamiętać o tym, że dane nie mogą ograniczać się do obszaru
opracowania, co zresztą realizujący zamówienie zwykle uwzględniają.
Status nazwy (urzędowa, zestandaryzowana, niestandaryzowana, zniesiona)
oraz dokumenty źródłowe na podstawie których określono zapis danej nazwy oraz jej
atrybuty pomagają ocenić wiarygodność nazwy w przypadku wątpliwości.
W przypadku braku nazwy w PRNG lub jakichkolwiek rozbieżności w jej brzmieniu lub w którymś z atrybutów, należy zgłosić taką sytuację do CODGiK przez sporządzenie raportu rozbieżności wg wzoru zamieszczonego na stronie GUGiK.
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7.1.1.7. Ortofotomapa
Według obowiązujących wcześniej Wytycznych Technicznych K-2.8 „Zasady
wykonywania ortofotomap w skali 1:10 000” wydanych przez GUGiK w roku 2001,
ortofotomapa jest to kartometryczny, tonalny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zdjęcia lotniczego na obraz , odpowiadający rzutowi ortogonalnemu na
powierzchnię odniesienia, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu i kroju arkusza , uzupełniony informacjami kreskowymi, nazwami, symbolami, siatką i opisem
współrzędnych oraz informacjami pozaramkowymi.
Obowiązujące obecnie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań
lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U.
263 poz. 1571), definiuje ortofotomapę jako jeden lub więcej połączonych ze sobą
ortoobrazów powstałych w wyniku ortorektyfikacji czyli procesu przetwarzania zdjęć
lotniczych lub satelitarnych, którego celem jest uzyskanie hipotetycznego obrazu terenu, jaki powstałby przy rzutowaniu ortogonalnym na elipsoidę odniesienia, a następnie odwzorowaniu rzutu na płaszczyźnie.
Można stwierdzić, że ortofotomapa jest jednym z podstawowych źródeł informacji o geometrii obiektów bazy danych nie umniejszając jej znaczenia jako źródła
danych atrybutowych.
Czynnikami determinującymi możliwość wykorzystanie ortofotomapy do budowy i aktualizacji BDOT10k są:
–– zakres spektralny obrazu,
–– rozdzielczość (wcześniej skala) określona wielkością piksela terenowego w skrócie GDS (ang. Ground Sample Distance),
–– dokładność geometryczna obrazu określona przez błąd położenia piksela
(zwykle 3 piksele),
–– aktualność ortofotomapy określona datą wykonania zdjęć na bazie których została wykonana.
7.1.1.8. Obrazy satelitarne i fotogrametryczne zdjęcia lotnicze
Mimo, że obecnie opracowanie bazy danych obiektów topograficznych opiera
się głównie na ortofotomapie wykonanej z cyfrowych zdjęć lotniczych z pikselem od
10 do 25 cm, (wcześniej na etapie kamer analogowych, ze zdjęć w skalach 1:13 000
i 1: 26 000), warto pamiętać o możliwościach wykorzystania obrazów satelitarnych
w różnych obszarach gospodarki np. w planowaniu przestrzennym.
Początek techniki satelitarnego obrazowania Ziemi przypada na lipiec 1972
roku, kiedy na orbicie okołoziemskiej, na wysokości około 900 km nad powierzchnią
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Ziemi umieszczono satelitę Landsat-1 wyposażonego w 4 kanałowy multispektralny
skaner o rozdzielczości 60 x 80 m. Rejestracja tych samych obszarów w cyklu 18 dni
ukazała nowe możliwość zastosowania pozyskanych danych do badań nad rozwojem
aglomeracji miejskich jak też większych regionów poprzez, między innymi, tworzenie
map pokrycia terenu i obserwacje zmian zachodzących w określonym czasie. Od tego
czasu trwa nieprzerwany rozwój systemów satelitarnych, w których nowe rozwiązania
umożliwiają pozyskiwanie coraz większej ilości informacji z coraz większą dokładnością i rozdzielczością.
Spośród wielu istniejących systemów satelitarnych należy wymienić francuski
SPOT działający od 1986 roku. Obecny SPOT-5 z wysokorozdzielczym skanerem HRG
dostarcza obraz panchromatyczny w praktycznej rozdzielczości około 3 m, natomiast
pozostałe kanały spektralne o rozdzielczości 10 m mogą być „wyostrzone” przez tzw.
pansharpeningu, czyli nałożenie obrazu panchromatycznego o rozdzielczości 3 m.
Ostatnie dziesięciolecie jest okresem wzrastających rozdzielczości zobrazowań satelitarnych. Powodem były zarówno globalne zmiany polityczne jak i rozwój
technologii satelitarnych. We wrześniu 1999 roku na orbicie umieszczono pierwszego
komercyjnego satelitę dostarczającego obrazy o rozdzielczości 1 m w kanale panchromatycznym. Satelitą tym był Ikonos-2 który po dwóch latach doczekał się następcy.
Był nim QuickBird-2 konsorcjum Digital Globe z pikselem terenowym 0,61 m.
Do satelitów wysokorozdzielczych dołączył we wrześniu 2007 roku WorldView-1, również należący do Digital Globe. Rozdzielczość kanału panchromatycznego
wynosi 0.5 m. WV-1 wyróżnia się niespotykaną dotąd dokładnością geometryczną
dostarczając bezpośrednio z satelity obrazy gotowe do wykorzystania przy opracowaniu topograficznych map średnioskalowych. Obrazy te można też już wykorzystywać
z powodzeniem przy opracowaniu BDOT10k.
Do podstawowych materiałów źródłowych wykorzystywanych w opracowaniach topograficznych należą również wspomniane na początku lotnicze fotogrametryczne zdjęcia cyfrowe oraz wykonywana na ich podstawie ortofotomapa. Zdjęcia
lotnicze dla opracowań topograficznych wykorzystywano od początku tworzenia
szczegółowej mapy topograficznej kraju w skali 1:10 000 tj. od roku 1957. Były one
wówczas wykonywane kamerami analogowymi. Na ich podstawie była opracowywana fotomapa strefowa dla obszarów płaskich i pagórkowatych. Obszary górzyste były
opracowywane metodą autogrametryczną.
Obecnie żywot lotniczych kamer analogowych dobiegł końca. Od kilku lat
wchodzą do użycia kamery cyfrowe spośród których obecnie popularnością cieszy się
wielkoformatowa kamera Ultracam firmy Vexcel, stosowana do wykonywania zdjęć
lotniczych o wymiarze piksela terenowego od 5 do 25 cm.

75

Proces tworzenia BDOT10k

7.1.1.9. Numeryczny Model Terenu
Numeryczny Model Terenu (NMT), jest cyfrową reprezentacją wybranego
fragmentu powierzchni ziemi, utworzoną przez zbiór punktów tej powierzchni oraz
algorytmy służące do aproksymacji jej położenia i kształtu na podstawie współrzędnych x, y, z tych punktów. NMT jest dostępny w strukturze TIN, tj. nieregularnej sieci
trójkątów (model wektorowy), lub strukturze GRID, tj. macierzy regularnie rozmieszczonych punktów powierzchni (model rastrowy).
Model TIN zbudowany jest z trójkątów opartych o punkty pomiarowe. Może
powstać w efekcie bezpośrednich pomiarów terenowych lub fotogrametrycznych
pomiarów stereoskopowych, kiedy w trakcie pomiaru mamy możliwość wyboru
punktów charakterystycznych terenu z jednoczesnym zdefiniowaniem linii nieciągłości (krawędzie skarp, wykopów itp). Model TIN przechowuje oryginalne dane pomiarowe. Jego zaletą jest duża wierność odwzorowania powierzchni terenu natomiast
wadą - duża objętość danych cyfrowych.
Model GRID oparty jest na siatce kwadratów, której punkty węzłowe posiadają wysokości terenowe określone bezpośrednio w trakcie pomiaru jak w przypadku
modelu TIN, lub są wyznaczone z innego rodzaju modeli poprzez interpolację. Zaletą takiego modelu jest znacznie mniejsza objętość danych cyfrowych oraz prostsze
algorytmy używane do modelowania terenu, natomiast wadą mniejsza dokładność
odwzorowania ukształtowania terenu.
Numeryczne Modele Terenu mają wiele zastosowań. Na ich podstawie opracowuje się ortofotomapy, służą do automatycznej interpolacji warstwic, obliczania przekrojów i określania spadków terenu, jego wizualizacji, symulacji fali powodziowej itp.

7.1.2. Publiczne rejestry resortowe
7.1.2.1. TERYT
Baza Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju TERYT jest
prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny i w opracowaniu BDOT10k jest wykorzystywana w zakresie:
–– TERC - identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego (województwa, gminy, powiaty oraz wyróżnione odrębnymi identyfikatorami: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich, dzielnice
i delegatury w gminach miejskich,
–– SIMC - identyfikatorów i nazw miejscowości (urzędowe nazwy miejscowości, stałe, niepowtarzalne identyfikatory miejscowości, określenia
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rodzajowe miejscowości, przynależność miejscowości do gminy, powiatu i województwa),
–– ULIC - centralnego katalogu ulic.
Aktualizacja tych systemów jest prowadzona na bieżąco, a dane z nich są
udostępniane bezpłatnie, dostępne na stronie:
http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa, do pobrania w formacie
XML.
7.1.2.2. PKP
Baza PKP – System Informacji o Liniach Kolejowych (SILK) jest wykorzystywana w zakresie numeracji węzłów i linii kolejowych, stacji kolejowych i ich nazw.
Zakres informacji systemu SILK na temat linii kolejowych jest znacznie szerszy niż
dane na ten temat przechowywane w bazie danych BDOT10k., istnieje więc możliwość pozyskania wszystkich atrybutów opisowych linii kolejowych, które funkcjonują w bazie BDOT10k. Dokładność przestrzenna danych SILK odpowiada skali
1:25 000 lub większym. Dane przechowywane są w państwowym układzie współrzędnych „PL-1992”. System SILK prowadzony jest w formie profesjonalnej baz danych przestrzennych, co ułatwia wymianę danych z KSZBDOT.
7.1.2.3. LMN
Leśna Mapa Numeryczna jest tworzona przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne - Lasy Państwowe i stanowi część Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
Z zakresu informacyjnego LMN w opracowaniu BDOT10k wykorzystuje:
–– Wydzielenia i ich opisy taksacyjne,
–– Lokalizacje siedzib leśnictw i nadleśnictw,
–– Drogi, ścieżki i cieki na terenach w zarządzie LP.
Poza informacjami związanymi bezpośrednio z zadrzewieniem, LMN stanowi często dobre źródło danych o sytuacji (ścieżki, rowy melioracyjne) na obszarach
leśnych zarządzanych przez LP, słabo widocznych na ortofotomapie, czasem trudno dostępnych lub oddalonych.
Stopień szczegółowości LMN odpowiada mapom w skali 1:50 000, dlatego
dla celów BDOT10k wykorzystuje się tylko atrybuty opisowe opracowania, geometrię w wyjątkowych przypadkach.
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Dla potrzeb opracowania BDOT10k LMN jest udostępniana przez regionalne
dyrekcje lasów państwowych nieodpłatnie w formacie SHP.
7.1.2.4. BDD
Bazy Danych Drogowych są prowadzone przez odpowiednie zarządy dróg:
krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Dla potrzeb opracowania BDOT10k dostarczają informacji w zakresie:
––
––
––
––

kategorii zarządzania dróg,
klas dróg,
numeracji dróg,
parametrów technicznych dróg i budowli inżynierskich z nimi związanych
(mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty).

7.1.2.5. KSOCH
Krajowy System Obszarów Chronionych obejmuje:
–– parki narodowe,
–– rezerwaty przyrody,
–– parki krajobrazowe,
–– obszary chronionego krajobrazu,
–– obszary Natura 2000.
Informacje o obszarach objętych ochroną udostępnia Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska.
GDOŚ udostępnia także informacje o obszarach chronionych i pomnikach
przyrody na stronie http://crfop.gdos.gov.pl/.
7.1.2.6. MPHP
Za realizację Mapy Podziału Hydrograficznego Polski odpowiedzialny jest
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Instytut Metereologii i Gospodarki Wodnej. Udostępniana jest przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
Z zakresu informacyjnego MPHP w opracowaniu BDOT10k wykorzystuje się:
–– cieki wyróżnione : (rzeki, potoki, strugi, kanały, rowy) tzn. takie, dla których wyznaczono zlewnie,
–– jeziora wyróżnione : (jeziora, zbiorniki zaporowe, stawy),
–– cieki niewyróżnione,
–– jeziora niewyróżnione,
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–– odcinki cieków wyróżnionych z określeniem ich charakteru, typu, rodzaju, szerokości i długości,
–– identyfikatory hydrograficzne cieków I jezior,
przede wszystkim w celu nadania identyfikatorów hydrograficznych, określenia długości cieków a w razie potrzeby do potwierdzenia prawidłowości rodzaju
i przebiegu cieków (źródła, ujścia).
MPHP jest udostępniana w formacie SHP w układzie 1992, dostępna jest
także w formacie JPG z georeferencją na stronie http://mapa.kzgw.gov.pl.
7.1.2.7. Rejestr Zabytków
Rejestr Zabytków prowadzony jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Działaniami administracyjnymi w zakresie wpisu obiektu do rejestru zabytków
zajmuje się Wojewódzki Konserwator Zabytków. Aktualizacja przeprowadzana
jest na podstawie materiałów zbieranych przez służby konserwatorskie i oddziały
terenowe (decyzje o wpisach i skreśleniach z rejestru zabytków i dokumentacje
ewidencyjne). Rejestr zabytków jest prowadzony jednocześnie techniką tradycyjną
i w formie elektronicznej oraz stale uaktualniany i publikowany m.in. na stronie
internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID).
Aktualne rejestry zabytków są także dostępne na stronach internetowych
wojewódzkich konserwatorów zabytków.
7.1.2.8. Inne oficjalne rejestry publikowane przez ministerstwa, urzędy
marszałkowskie, inne instytucje i organy
Są one przydatne głównie do pozyskiwania atrybutów opisowych obiektów,
np. funkcji szczegółowych budynków, kompleksów użytkowania terenu, obiektów
z kategorii OI – obiekty inne.
Wiele przydatnych adresów stron internetowych zawiera dokument „Szczegółowy opis sposobu migracji danych (tabela mapowania)”, stanowiący załącznik
do warunków technicznych na aktualizację i dostosowanie bazy danych obiektów
topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k. Są to rejestry publikowane przez odpowiednie ministerstwa, urzędy marszałkowskie i inne urzędy administracji publicznej, dotyczące np. usług hotelarskich, obiektów kultu religijnego, cmentarzy,
placówek kulturalnych i oświatowych, opieki społecznej, ochrony zdrowia, obiektów sportowych i innych.
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7.1.3. Wywiad terenowy i informacje z lokalnych organów administracyjnych
Opracowanie bazy danych obiektów topograficznych wiąże się w każdym
przypadku z pracami terenowymi, które w zależności od skali opracowania, aktualności danych i rodzaju terenu mogą wymagać większego lub mniejszego nakładu
pracy. W zakres prac terenowych wchodzą :
–– identyfikacja obiektów topograficznych niewidocznych lub widocznych,
lecz nie możliwych do jednoznacznego zidentyfikowania na ortofotomapie,
–– uzupełnienie bazy danych o obiekty powstałe w terenie po wykonaniu
zdjęć lotniczych, jeśli wymagana aktualność bazy jest różna (późniejsza), niż data wykonania zdjęć,
–– zebranie atrybutów (danych opisowych obiektów topograficznych), których pozyskanie nie było możliwe czy to z uwagi na ograniczony zakres
informacyjny ortofotomapy, czy też z braku jakiejkolwiek innej możliwości ich pozyskania z takich źródeł jak Internet, urzędy administracji
państwowej i lokalnej, istniejące analogowe i cyfrowe mapy w skalach
1:10 000 i większych,
–– Identyfikacji relacji zachodzących między poszczególnymi elementami
terenu i jego pokrycia (sąsiedztwo, nakładanie, zawieranie itp.).
Prace terenowe zwykle dzielą się na:
–– wywiad terenowy polegający na porównaniu posiadanej bazy danych
z sytuacją i rzeźbą terenu,
–– bezpośrednie pomiary uzupełniające wykonywane z pomocą odpowiedniej klasy sprzętu geodezyjnego (GPS, total station, dalmierze laserowe) zapewniającego uzyskanie wymaganych warunkami technicznymi dokładności,
–– zebranie brakujących danych opisowych w lokalnych urzędach administracji państwowej i samorządowej.
Dane pozyskane w trakcie prac terenowych są dokumentowane na przygotowanych wcześniej materiałach takich jak wydruki ortofotomapy z nałożoną
treścią wektorową bazy (ryc. 7.1), powiększenia zdjęć lotniczych, mapy opracowywanego terenu w skalach mniejszych, dzienniki pomiarowe itp. Opracowanie terenowe może być wykonywane również z użyciem mobilnych komputerów, które
pozwalają na znaczną redukcję materiałów analogowych używanych do tej pory
w pracach terenowych.
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Ryc. 7.1 Ortofotomapa z nałożoną treścią wektorową bazy

7.1.4. Inne materiały źródłowe
W ogromnym tempie rozwijane są nowe technologie pozyskiwania danych
geoprzestrzennych. Od obrazów satelitarnych poprzez cyfrowe zdjęcia lotnicze
o rozdzielczości dochodzącej do 3 cm, chmury punktów ze skaningu laserowego
i radarowego, zdjęcia termalne, aż do rejestracji fizycznych i chemicznych właściwości gleby. Dane te możemy nie tylko pozyskiwać ale też przetwarzać za pomocą
programów najnowszej generacji w tym narzędzi data mining, które są w stanie
wydobyć z nich nowe, nie znane wcześniej informacje.
7.1.4.1. Archiwalne opracowania kartograficzne
Do archiwalnych map topograficznych mających jednak wciąż znaczenie
dla gospodarki kraju trzeba zaliczyć zdjęcie topograficzne kraju w skali 1:10 000,
wykonane w latach 1956 -1975 przez służbę cywilną (GUGiK) i Służbę Topograficzną Wojska Polskiego. Zadanie wykonywano początkowo w jednolitym dla
całego Kraju układzie „1942”, jednak w roku 1965, w związku z zaostrzeniem rygorów tajnościowych, dla potrzeb cywilnych został opracowany nowy układ współrzędnych - „1965”. Tak, więc od roku 1969 służba cywilna rozpoczęła opracowanie mapy topograficznej kraju już w nowym układzie „1965” podczas gdy Służba
Topograficzna Wojska Polskiego kontynuowała opracowanie w układzie „1942”.
Należy dodać, że mapa w układzie „1965”, oprócz oczywistych mankamentów
wynikających z konstrukcji układu, które uniemożliwiały jej przeredagowywanie
do skal mniejszych, zawierała jeszcze niemożliwe do określenia błędy wynikające
z samej technologii i organizacji jej foto - mechanicznego przetwarzania z układu
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na układ. Dotyczyło to oczywiście arkuszy map wcześniej wykonanych w układzie
„1942”.
Na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
www.codgik.gov.pl można znaleźć skorowidze na których przedstawione są między innymi dostępne zasoby opracowań topograficznych w różnych skalach z podaniem daty ich opracowania. Informację o numeracji godeł map topograficznych
zawarto w załączniku 1 podręcznika.
7.1.4.2. Lotnicze i naziemne skanery laserowe (LIDARY)
Skaning laserowy to zdecydowanie młodsza technologia od fotogrametrycznych zdjęć lotniczych. Rozwija się praktycznie od kilku lat z coraz większą dynamiką, która wynika z gwałtownie wzrastającego zapotrzebowania na tego typu dane.
Chmury punktów uzyskane ze skanerów mogą odwzorowywać z dużą precyzją
zarówno powierzchnię ziemi skanowaną z samolotu, jak też powierzchnie budynków czy jakichkolwiek innych obiektów, nie wyłączając roślinności, skanowanych
zarówno z samolotu jak i z ziemi.
Wyniki tych pomiarów możemy oglądać w postaci Numerycznych Modeli Terenu oraz Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu, odwzorowujących oprócz
powierzchni samej ziemi, wszystkie znajdujące się na niej obiekty. Skaning laserowy charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru, którą określa błąd pomiaru
współrzędnych x,y,z odwzorowanego punktu na poziomie od kilku do kilkunastu
centymetrów.

Ryc.7.2 Numeryczny Model Terenu Włocławka

Ryc.7.3 Fragment miasta Nysa – Numeryczny

(oczko 1m z LIDAR 12p/m2 z nałożoną Ortofo-

Model Pokrycia Terenu (hipsometria - GRID

tomapą 10cm, chmurą punktów w zakresie ro-

0,5m, wygenerowany z chmury punktów LIDAR

ślinności oraz bryłami 3D budynków wygenero-

o gęstości 12p/m2) (Źródło: GUGiK – projekt

wanych z LIDAR) (Źródło: GUGiK-projekt ISOK)

ISOK)
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7.1.4.3. System Kartowania Mobilnego – MMS (ang. Mobile Mapping System)
Oprócz znanych już wcześniej, wymienionych wyżej narzędzi, pojawiają się
nowe, uzupełniające luki w pozyskiwaniu danych tam, gdzie
narzędzia klasyczne sobie nie
radzą.
W ostatnich latach można zaobserwować coraz większe
zainteresowanie systemami kartowania mobilnego MMS (ang.
Mobile Mapping System), wypoRyc.7.4 System skanowania mobilnego Street Mapper
sażonymi już nie tylko w kamery
rejestrujące z dużą częstotliwością obrazy w czasie ruchu pojazdu, ale także w mobilne skanery naziemne, które są w stanie zarejestrować zebraną w tym samym
czasie chmurę punktów. Pozycjonowanie samochodu zapewnione jest przez zespół
trzech urządzeń: GPS, INS (System Inercyjny) oraz Odometr (odległościomierz) rejestrujący długość przejechanej trasy. W sprzyjających warunkach, tj. przy jednoczesnej widoczności co najmniej czterech satelitów, można osiągnąć dokładność
rejestracji położenia pojedynczego punktu na poziomie kilkunastu centymetrów.
Pierwsze próby udowodniły, że MMS jest opłacalny zarówno w inwentaryzacji sieci dróg i ulic, gdzie oprócz geometrii rejestruje oznakowanie poziome
i pionowe drogi, jak też przy budowie modeli 3D miast. Obecnie prowadzone są
próby wykorzystania systemu do rejestracji i szacowania biomasy i inwentaryzowania zieleni miejskiej.
MMS można też stosować przy aktualizacji baz danych przestrzennych, w tym
BDOT10k. Większość zmian w atrybutach i geometrii obiektów mogła być zauważona, lub przynajmniej sprawdzona, tylko w czasie aktualizacji terenowej tradycyjnie wykonywanej przez topografów. MMS pozwala na szybką i bezbłędną rejestrację zmian w terenie, a następnie aktualizację bazy danych w biurze z możliwością
wielokrotnego powrotu do miejsc wątpliwych, bez konieczności wychodzenia za
każdym razem w teren. Przy okazji tworzy się archiwum szczegółowych i bezbłędnych, bo zarejestrowanych na zdjęciach danych, które mogą być wykorzystane
w przyszłości do analiz z wykorzystaniem czwartego wymiaru jakim jest czas.
Do najbardziej obecnie zaawansowanych systemów MMS należą między innymi system LYNX Mobile Mapper kanadyjskiej firmy OPTECH, oraz system StreetMapper oferowany przez konsorcjum firm niemieckiej IGI i angielskiej 3D Laser
Mapping. Istotną cechą systemów MMS jest stosunkowo krótki czas pomiaru terenowego w porównaniu z innymi klasycznymi narzędziami.
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Przy okazji omawiania mobilnych systemów kartowania warto wspomnieć
o bezzałogowych statkach powietrznych, których wykorzystanie daje nowe możliwości gromadzenia informacji, także w aspekcie weryfikacji terenowej danych BDOT10k. Na urządzeniach tego typu umieszczane są sensory, dzięki którym pozyskać
można zobrazowania nawet o centymetrowych rozdzielczościach. Tak pozyskane
zobrazowania wykorzystać można w charakterze danych wywiadu terenowego. Do
zalet bezzałogowych statków powietrznych należy między innymi dowolna częstotliwość obrazowania. Nalot odbywa się po zaprogramowanej wcześniej trasie, ale
z możliwością przejęcie kontroli nad urządzeniem w dowolnym momencie. Bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane są między innymi do inspekcji linii
energetycznych i bardzo dokładnych opracowań numerycznego modelu terenu.

7.2. Linie produkcyjne BDOT10k – tworzenie i aktualizacja
Podstawowym warunkiem umożliwiającym tworzenie i aktualizację BDOT10k
jest wybór odpowiedniego oprogramowania, które powinno zapewniać [2] :
–– możliwość przekazywania danych do większości popularnych systemów
narzędziowych GIS oraz możliwość udostępniania danych przez Internet,
–– otwartość systemu,
–– możliwość wizualizacji danych wektorowych i rastrowych w 3D,
–– dostępność analiz przestrzennych i uniwersalnego języka dostępu do
danych (SQL, OQL),
–– możliwość realizacji architektury klient – serwer, realizacji rozproszonych bazy danych, zapewnienia mechanizmu tzw. „długich transakcji”,
zapewnienia wielodostępu (m.in. rozwiązywanie konfliktów w przypadku edycji tych samych danych przez więcej niż jednego użytkownika),
–– możliwości zapewnienia bezpieczeństwa danych,
–– możliwości ewolucji w kierunku modelu obiektowego (w rozumieniu
informatycznym),
–– możliwość nowoczesnej archiwizacji zmian w bazie danych, wersjonowanie bazy danych,
–– możliwość w zakresie programowalności środowiska, elastyczność
i uniwersalność narzędzi do budowy aplikacji,
–– możliwość generowania profesjonalnych wydruków lub diapozytywów
wydawniczych lub możliwość łatwej współpracy z zewnętrznymi systemami produkcji map.
Do końca I kwartału 2014 r planowane jest zakończenie procesu dostosowania istniejących baz danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k
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oraz aktualizacji. Następnym krokiem będzie aktualizacja istniejącej bazy w miarę
powstawania zmian w źródłach danych oraz tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych. W myśl Rozporządzenia aktualizacja BDOT10k będzie wykonywana na podstawie danych uzyskiwanych z tych samych źródeł, które wykorzystuje
się do tworzenia BDOT10k. Szczegółowy opis zadania zawarty powinien być w warunkach technicznych, które powinny określać:
––
––
––
––
––

zasięg opracowania (jednostki administracyjne, arkusze, inne),
zakres tematyczny (wybrane klasy obiektów, całość BDOT10k),
zakres rzeczowy (aktualizacja bazy, opracowanie kartograficzne),
dodatkowe pomocnicze materiały źródłowe (jeśli istnieją),
sposób zgłoszenia do odbioru, rodzaj materiałów wymaganych do
przedstawienia na odbiór,
–– obowiązujące akty prawne i przepisy.
Czynności związane z opracowaniem BDOT10k i jego aktualizacją można podzielić na następujące etapy:
––
––
––
––
––
––

prace wstępne,
integracja źródłowych baz danych z różnych obszarów,
kameralne prace związane z pozyskiwaniem danych,
terenowe prace związane z pozyskiwaniem danych,
kontrole,
przygotowanie danych do włączenia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

7.2.1. Prace wstępne
Prace wstępne obejmują następujące czynności:
–– analiza warunków technicznych,
–– analiza i ocena podstawowych materiałów źródłowych,
–– zgłoszenie do odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (CODGiK, WODGiK),
–– złożenie wniosku do Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych GUGiK o udzielenie informacji dotyczących położenia terenów zamkniętych,
–– zamówienie materiałów źródłowych.

85

Proces tworzenia BDOT10k

7.2.2. Integracja danych BDOT10k i łączenie opracowań w zbiór ciągły
Podczas opracowywania BDOT10k wykorzystywane były także wcześniejsze
opracowania BDOT. Wiązało się to z koniecznością połączenia i ujednolicenia baz
z sąsiadujących obszarów opracowywanych w różnym czasie, czasem w różnych
schematach aplikacyjnych.
Przed połączeniem analizowane były różnice między schematami i wynikające z nich różnice między bazami (słowniki, struktura bazy, stosowanie wartości
specjalnych, obligatoryjność atrybutów). Bazy ujednolicono dostosowując je do
obowiązującego schematu aplikacyjnego.
W przypadku łączenia baz danych z różnych obszarów należy pamiętać o unikalności identyfikatorów (lokalny id) obiektów na warstwach geometrycznych. Po
połączeniu należy zweryfikować wykazy i tabele intersekcji, usunąć z nich powtarzające się rekordy.
Łączenie różnych opracowań w ciągłą bazę wiąże się także z koniecznością
połączenia odpowiednich obiektów liniowych i powierzchniowych na granicach
opracowań.
7.2.2.1. Pozyskiwanie danych – prace kameralne
Najczęściej stosuje się dwuetapowe opracowanie kameralne:
–– I etap - wykorzystanie aktualnej ortofotomapy i istniejących materiałów
źródłowych do aktualizacji i przygotowania podkładów do sprawdzenia
terenowego.
–– II etap – wprowadzenie do bazy informacji uzyskanych w czasie sprawdzenia terenowego, integracja i kontrole wszystkich danych.
7.2.2.2. Prace kameralne przed sprawdzeniem terenowym
Kameralne prace na tym etapie polegają na pozyskaniu (aktualizacji) danych z aktualnych ortofotomap, rejestrów komplementarnych z BDOT10k oraz rejestrów publicznych. Pomocne są również istniejące opracowania kartograficzne
z obszarów opracowania, szczególnie do interpretacji niektórych sytuacji na ortofotomapie, ale także do śledzenia procesów zmian zachodzących w terenie na
przestrzeni czasu, co pomaga prawidłowo wykorzystać istniejące różnice między
obrazem na ortofotomapie, a np. danymi z EGiB.
Jeśli istnieją opracowania sąsiednie, należy je wykorzystać do uzgodnienia
styków.
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Na tym etapie wykorzystuje się także informacje uzyskane z jednostek administracji lokalnej. Rozbieżności między informacjami z różnych źródeł, luki w informacjach, sytuacje niemożliwe do zinterpretowania kameralnie przeznaczane są
do sprawdzenia terenowego.
Wynikiem prac jest częściowo zaktualizowana baza oraz materiały podkładowe do sprawdzenia terenowego.
7.2.2.3. Prace kameralne po sprawdzeniu terenowym
Dane zweryfikowane lub pozyskane w terenie są wprowadzane do bazy i integrowane z już istniejącymi.
7.2.2.4. Zasady pozyskiwania danych
Realizując art.4.1. Prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zakładania i tworzenia zbioru danych przestrzennych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000
Rozporządzenie określa sposób gromadzenia informacji o tych obiektach
w BDOT10k. Informacje te obejmują:
–– lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym systemie odniesień,
–– charakterystykę obiektów,
–– kody kartograficzne,
–– metadane obiektów.
Podstawowe zasady pozyskiwania danych opisane są w Wytycznych dotyczących wprowadzania obiektów do BDOT10k, stanowiących Załącznik nr 4 do
Rozporządzenia.
Lokalizacja przestrzenna obiektów jest realizowana bezpośrednio przez
wektoryzację geometrii obiektu na tle obrazu ortofotomapy, określanie położenia
obiektu o reprezentacji punktowej przez współrzędne geograficzne, lokalizację na
podstawie adresu, a w przypadku np. terenów zabudowanych i niektórych kompleksów użytkowania terenu – w sposób pośredni, przez redakcyjne określenie
zasięgu.
Od sposobu i źródła uzyskania geometrii zależy zapisywana kategoria dokładności geometrycznej. Dopuszczalne +/- 20% obowiązujących kryteriów wielkościowych i ilościowych pozwala na lepsze oddanie specyfiki terenu.
Minimalna odległość między werteksami nie obowiązuje w przypadku po-
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zyskiwania obiektów z zewnętrznych rejestrów o większej szczegółowości, a także
obiektów zależnych od nich geometrycznie, np. jeśli ściana budynku pozyskanego
z EGiB stanowi granicę posesji.
Bardzo ważne jest utrzymywanie rzeczywistych relacji przestrzennych między obiektami zarówno tej samej klasy, jak i między klasami; np. rodzaj i charakter
terenu zabudowanego w zależności od ilości i funkcji budynków, współliniowość
cieku i granicy między obiektami pokrycia terenu, którego jest on granicą.
Zastosowane oprogramowanie powinno na etapie pozyskiwania danych
umożliwiać zapisywanie współrzędnych z wymaganą dokładnością, co pomaga
w zapewnieniu prawidłowej topologii.
Niektóre oprogramowania mają opracowane aplikacje wspomagające pozyskiwanie danych przez wymuszanie utrzymywania wymaganych kryteriów wielkościowych i dokładnościowych, automatyczne uzupełnianie niektórych atrybutów, rozwijalne listy słowników, kontrole w trakcie edycji itp.

7.2.3. Pozyskiwanie danych - sprawdzenie terenowe
Pozyskiwanie (aktualizacja) danych podczas sprawdzenia terenowego jest
rejestrowane na podkładach analogowych przygotowanych w I etapie opracowania kameralnego lub bezpośrednio w bazie częściowo zaktualizowanej podczas
tego etapu. Dane zgromadzone na materiałach analogowych wymagają przeniesienia do bazy. W obu przypadkach dane otrzymują odpowiednie metadane: źródło – pomiar terenowy, kategoria dokładności – dokładny, odpowiednią datę aktualności i utworzenia (modyfikacji).
Dokumentacja sprawdzenia terenowego podlega przekazaniu do odbioru
razem z innymi materiałami źródłowymi w sposób określony przez warunki techniczne.

7.2.4. Kontrole
Kontrole gotowego opracowania obejmują:
–– Kontrole merytoryczne i geometryczne zgodności z materiałami źródłowymi,
–– Kontrole prawidłowości geometrii i topologii,
–– Kontrole atrybutowe,
–– Kontrole przestrzennych i atrybutowych zależności logicznych między
klasami i obiektami w formie zapytań,
–– Kontrole uzgodnienia styków z opracowaniami sąsiednimi.
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7.2.5. Przygotowanie danych do włączenia do Państwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego
Przygotowanie danych do włączenia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego polega na:
–– wygenerowaniu plików wymiany danych GML,
–– przygotowaniu metadanych,
–– skompletowaniu do przekazania materiałów źródłowych wg obowiązujących wytycznych.
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8.

System zarządzania jakością danych
BDOT10k
Katarzyna Zapalska, Michał Stuglik

8.1. Znaczenie opisu jakości danych geograficznych
Cyfrowe dane przestrzenne wykorzystywane są do różnych celów, niekiedy zasadniczo różnych od celu, w którym zostały utworzone. Współczesne systemy informatyczne pozwalają na gromadzenie olbrzymich ilości informacji, często
nadmiarowych, których przetworzenie i analiza możliwe są jedynie przy użyciu
zaawansowanych technik obliczeniowych. Dane przestrzenne zawsze obarczone
są błędami. Powoduje to powstanie niepewności w stosunku do wszelkich opracowań kartograficznych i analiz przestrzennych. Propagacja błędów zbioru danych
może zniweczyć efekty pracy i prowadzić do nieodpowienich wniosków, w związku
z czym właściwe wykorzystanie wyników obliczeń i analiz jest uzależnione od dostępności informacji o stopniu zaufania do danych, określanych poprzez informację o ich jakości. Sprawdzenie spójności danych ze specyfikacją i sytuacją terenową oraz przedstawienie opisu ich jakości, za pomocą konkretnych elementów lub
wskaźników, pozwala na podjęcie decyzji o możliwości ich wykorzystania do konkretnych celów. Błędy syntaktyczne (składniowe) mogą całkowicie wyeliminować
zbiór danych, uniemożliwiając wykonanie jakichkolwiek analiz, natomiast usterki
dokładnościowe czy braki w danych będą powodować zafałszowanie wyników prowadzonych badań.
Określenie jakości danych ma zasadniczy wpływ na ich wartość rynkową
i użytkową, dlatego kontrola jakości powinna być podstawowym elementem systemu GIS.
Weryfikacja danych może być warunkiem koniecznym do ich użycia w konkretnych systemach informatycznych, których poziom techniczny i realizowane
w nich procesy biznesowe wymagają zapewnienia zgodności z przyjętymi regułami logicznymi dotyczącymi struktury danych, atrybutów oraz relacji. Merytoryczna
wartość danych jest innym elementem jakości ocenianym zwykle w odniesieniu do
ich wartości informacyjnej.
Podsumowując, dane przestrzenne muszą być kontrolowane i opisywane
pod względem jakości ze względu na:
–– konieczność zachowania kryteriów technicznych wymaganych przez system gromadzenia i przetwarzania,
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–– merytoryczną wartość danych określającą poziom niepewności opisu
rzeczywistości w modelu danych,
–– możliwość oceny, porównania różnych zbiorów danych oraz określenia
ich przydatności do konkretnych celów na podstawie znormalizowanej
informacji o ich jakości.
Aby zapewnić jednolity sposób oceny danych geograficznych konieczne jest
zdefiniowanie zasad oraz parametrów opisu jakości. Podstawą opisu jakości danych geograficznych są elementy ilościowe i nie ilościowe określone w normie
PN-EN ISO 19113:2009 – „Informacja geograficzna – Podstawy opisu”, natomiast
procedury oceny danych (metody, sposoby, zakres) definiuje norma PN-EN ISO
19114:2005 – „Informacja geograficzna – Procedury oceny jakości”.
9 grudnia 2013 roku Europejski Komitet Normalizacyjny zatwierdził normę międzynarodową ISO 19157:2013 - Data quality, zastępującą normy ISO
19113:2002 i ISO 19114:2003, ustanawiająca zasady opisu jakości danych geograficznych. Definiuje ona elementy opisu jakości danych, określa składniki oraz strukturę opisu miar jakości danych, opisuje ogólne procedury oceny jakości danych
geograficznych oraz zasady raportowania jakości danych.
Powyższe standardy w zakresie zagadnień oceny jakości danych przestrzennych są podstawą do opracowania metodologii szacowania jakości danych badanego zbioru. Przyjęcie wspólnych kryteriów oceny jakości danych umożliwia porównywanie różnych zbiorów danych przestrzennych, a wartości poszczególnych
elementów jakości podlegających ocenie mogą zadecydować o przydatności badanych danych do konkretnych celów.
Norma ISO 19157:2013 - „Geographic information - Data quality” nie została dotychczas wprowadzona przez Polski Komitet Normalizacyjny (planowany
termin to 2014 r.), w związku z czym szczegółowy opis elementów opisu jakości
danych oraz procedur oceny danych w dalszej części opracowania oparto o obowiązujące polskie normy PN-EN ISO 19113:2009 i PN-EN ISO 19114:2005, będące
tłumaczeniem norm ISO 19113:2002 i ISO 19114:2003.
Powyższe standardy w zakresie zagadnień oceny jakości danych przestrzennych są podstawą do opracowania metodologii szacowania jakości danych badanego zbioru. Przyjęcie wspólnych kryteriów oceny jakości danych umożliwia porównywanie różnych zbiorów danych przestrzennych, a wartości poszczególnych
elementów jakości podlegających ocenie mogą zadecydować o przydatności badanych danych do konkretnych celów.
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8.2. Podstawy formalne opisu jakości danych geograficznych
8.2.1. Norma PN-EN ISO 19113:2009 –„Informacja geograficzna –
Podstawy opisu jakości”
Pierwsza oficjalna wersja dokumentu powstała w 2002 r. i stworzona została przez Komitet Techniczny ISO/TC 211 Geographic Information/Geomatics.
Obecnie obowiązująca w Polsce PN-EN ISO 19113:2009 jest tłumaczeniem, bez
jakichkolwiek zmian, angielskiej wersji normy europejskiej EN ISO 19113:2005
stanowiącej wprowadzenie – bez jakichkolwiek zmian – normy międzynarodowej
ISO 19113:2002. Norma ma status normy krajowej.
ISO 19113 ustanawia zasady opisywania jakości danych geograficznych oraz
precyzuje jakie elementy powinny znajdować się w raporcie je opisującym. Ustanawia również w jaki sposób organizować informacje o jakości danych. Norma
skierowana jest do producentów danych geograficznych i dostarcza narzędzi do
opisu jakości danych oraz pozwala ocenić zgodność zbiorów danych ze specyfikacją produktu. Pozwala zamawiającym dane geograficzne na ocenę czy dane spełniają wymagane kryteria jakości dla konkretnych zastosowań. Norma ta może być
również pomocna w definiowaniu schematów aplikacyjnych oraz w definiowaniu
opisu wymagań dotyczących jakości.
Zasady ujęte w normie ISO 19113 dotyczą cyfrowych danych geograficznych,
ale mogą być zastosowane do identyfikacji, gromadzenia i prezentacji informacji
o jakości zbiorów danych, serii zbiorów danych lub podzbiorów danych geograficznych.
Norma ta dotyczy cyfrowych danych geograficznych, ale jej zasady mogą
być stosowane do danych w innej postaci tj. mapy, wykresy i dokumenty tekstowe.
8.2.1.1. Podstawy opisu jakości danych geograficznych
Elementy nadrzędne oraz podrzędne jakości danych
Norma zaleca aby do ilościowego opisu jakości danych używać następujących elementów,oraz jeśli to możliwe, elementów podrzędnych:
–– Kompletność – obecność lub brak elementów, atrybutów oraz relacji
między nimi:
• nadmiar – nadmiarowe dane w zbiorze,
• niedobór – brakujące dane w zbiorze.
Przykładami obiektów nadmiarowych w bazie BDOT10k mogą być budynki
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(OT_BUBD_A), dla których źródłem danych jest EGiB (x_zrodloDanychG=’EGiB’),
które nie występują w zbiorze EGiB. Natomiast te, które mimo występowania
w zbiorze EGiB nie mają reprezentacji w klasie OT_BUBD_A będą uznane za niedobór. Dla obiektów, których źródłem danych jest ortofotomapa lub pomiar terenowy, nadmiar określany jest na podstawie ortofotomapy lub kontroli terenowej
– obiekty nadmiarowe to takie, które są w bazie danych, mimo iż nie występują
w terenie. Niedobór równoznaczny jest z brakiem obiektu w bazie mimo, iż występuje w terenie.
–– Spójność logiczna – stopień zgodności z logicznymi regułami mającymi
zastosowanie do struktur danych, atrybutów oraz relacji:
• spójność pojęciowa – zgodność z regułami schematu pojęciowego
(przykładami sprawdzenia spójności pojęciowej są kontrole unikalności identyfikatorów, pełnego pokrycia lub kontrole atrybutów opisane szczegółowo w rozdziale 8.2.3),
• spójność domeny – zgodność wartości atrybutów ze zdefiniowaną
domeną wartości (np. sprawdzenie czy wartość zapisana w polu
kategoria w klasie OT_PTLZ_A należy do typu OT_KatDrzewostanu,
czyli przyjmuje wartości: ’iglasty’, ’lisciasty’ lub ‘mieszany’),
• spójność formatu - do jakiego stopnia dane są przechowywane zgodnie
z fizyczną strukturą zbioru (np. czy dane w polu funSzczegolowa w klasie
budynek (OT_BUBD_A) mają typ CharacterString, a długość ciągu
znaków nie przekracza 12 lub czy wartość atrybutu ‘nosnosc’ w klasie budowli inżynierskich (OT_BUIN_L) jest typu Real, a precyzja zapisu wynosi 1m),
• spójność topologiczna - poprawność jawnie zapisanych cech topologicznych zbioru danych. Przykładem weryfikacji spójności topologicznej w bazie BDOT10k jest kontrola pełnego pokrycia sprawdzająca nakładanie lub brak pokrycia obszaru opracowania klasami
pokrycie terenu).
–– Dokładność położenia:
• dokładność bezwzględna lub zewnętrzna - bliskość przedstawionych
wartości współrzędnych do wartości uznawanych za lub będących
prawdziwymi. W bazie BDOT10k informacja o dokładności bezwzględnej może być uzyskana np. w wyniku porównania położenia
budynku (OT_BUBD_A) względem jego odpowiednika w EGiB lub
na ortofotomapie lub poprzez porównanie współrzędnych punktów
załamania granic administracyjnych (OT_ADJA_A) do odpowiednich
danych z PRG,
• dokładność względna lub wewnętrzna - bliskość względnego położenia obiektów w zbiorze danych do ich właściwego względnego poło-
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żenia uznanego za lub będącego prawdziwym,
• dokładność położenia dla danych rastrowych - bliskość wartości położenia danych rastrowych do wartości uznanych za lub będących
prawdziwymi.
–– Dokładność czasowa - dokładność czasowa atrybutów oraz relacji między obiektami:
• dokładność pomiaru czasu – poprawność odwołań czasowych elementu (tj. przedstawienie błędu w pomiarze czasu),
• spójność czasowa - poprawność uporządkowanych zdarzeń lub sekwencji wydarzeń,
• ważność czasowa - ważność danych względem czasu. W bazie
BDOT10k ważność czasową określa się na podstawie atrybutów
x_aktualnoscG, x_aktualnoscA w dowolnej klasie obiektów poprzez
porównanie tych wartości z wartością oczekiwaną. Jeśli aktualność
jest mniejsza od oczekiwanej kontrolowany obiekt należy uznać za
błędny.
–– Dokładność tematyczna – precyzja określania atrybutów ilościowych,
poprawność klasyfikacji atrybutów nie ilościowych, obiektów oraz ich
relacji:
• poprawność klasyfikacji - porównanie klas przyporządkowanych obiektom lub ich atrybutom z przestrzenią rozważań (dla
BDOT10k poprawność klasyfikacji oceniana jest w wyniku porównania obiektów w zbiorze z materiałami źródłowymi lub
sprawdzana w kontroli terenowej. Przykładem weryfikacji poprawności klasyfikacji jest sprawdzenie wartości atrybutu x_kod
będącego złożeniem skrótu nazwy kategorii, skrótu nazwy klasy oraz
numeracji porządkowej nazwy obiektu w BDOT10k w oparciu o materiały źródłowe lub kontrolę terenową),
• poprawność atrybutów nie ilościowych (np. sprawdzenie poprawności wprowadzenia wartości atrybutu ‘rodzaj’ w klasie rezerwat
(OT_TCRE_A) lub ‘materialNawierzchni’ jezdni (OT_SKJZ_L) poprzez
porównanie z materiałami źródłowymi),
• dokładność atrybutów ilościowych (np. szerokość nawierzchni lub
liczba pasów jezdni (OT_SKJZ_L) zweryfikowana na podstawie materiałów źródłowych lub pomiaru terenowego).
Elementy przeglądowe jakości danych
Norma zaleca, aby do nie ilościowego opisu jakości danych używać następujących atrybutów:
–– przeznaczenie – powinno zawierać uzasadnienie utworzenia danych oraz
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informację o planowanym wykorzystaniu danych,
–– pochodzenie – powinno zawierać historię zbioru danych, cykl życia zbioru
danych od zgromadzenia i pozyskania do jego aktualnej postaci,
–– wykorzystanie – powinno zawierać informację do jakich celów zbiór danych był wykorzystany.
8.2.1.2. Identyfikacja jakości informacji geograficznej
Norma zaleca, aby zidentyfikować wszystkie elementy jakości danych mające do nich zastosowanie.
Deskryptory elementów podrzędnych jakości danych:
–– Zakres jakości danych – jeśli to możliwe powinien być zidentyfikowany dla każdego elementu podrzędnego jakości danych. Można opisać,
określając:
• poziom – seria danych, zbiór danych itp.,
• typ elementów (listy typów obiektów, atrybuty obiektów itp.) lub
konkretne elementy (listy instancji obiektów, wartości atrybutów
itp.),
• zasięg geograficzny,
• zasięg czasowy (układ odniesień czasowych, dokładność układu czasowego).
W modelu jakości BDOT10k zakres jakości definiowany jest poprzez określenie klasy obiektów, atrybutu, relacji oraz wielkości próby.
–– Miara jakości danych – powinna być podana do każdego zakresu jakości
danych. Obejmuje:
• nazwę i krótki opis,
• typ testu,
• parametry brzegowe i graniczne (np. przedział ufności, wskaźniki
błędów).
Najczęściej stosowanymi miarami jakości danych BDOT10k są:
• ilość błędnych obiektów, atrybutów, relacji,
• współczynnik błędu czyli iloraz ilości błędnych obiektów, atrybutów,
relacji do ilości obiektów, atrybutów, relacji badanych.
Wyliczone wskaźniki jakości porównane z przyjętymi granicznymi
współczynnikami jakości pozwalają określić czy poziom jakości badanej
cechy jest akceptowalny czy niedopuszczalny.
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–– Procedura oceny jakości danych – powinna być określona dla każdej
miary jakości danych.
Baza danych BDOT10k podlega kontroli automatycznej, metodą bezpośrednią wewnętrzną lub zewnętrzną oraz kontroli merytorycznej nieautomatycznej. Opis procedur jakości zawarto w rozdziale 8.2.3.
–– Wynik oceny jakości danych – jeden wynik powinien być przedstawiony
dla każdej miary jakości danych.
Wynikiem kontroli zawartych w modelu jakości BDOT10k jest iloraz
obiektów błędnych i obiektów w badanym zbiorze danych.
–– Typ wartości danych – jeden typ dla każdego wyniku oceny jakości danych.
–– Jednostka wartości jakości danych – jedna jednostka dla każdego wyniku oceny jakości danych.
–– Data oceny jakości danych.
8.2.1.3. Przeznaczenie pojęć z zakresu jakości danych
Pojęcia z zakresu jakości danych dostarczają ważnych informacji dla producentów i użytkowników danych. Producent otrzymuje informacje na ile dobrze odwzorowanie użyte do tworzenia zbioru danych odzwierciedla przestrzeń rozważań. Producent może również sprawdzić na ile
zbiór danych spełnia kryteria określone w specyfikacji produktu. Użytkownicy mogą ocenić jakość w celu upewnienia się, że zbiór danych może spełnić
wymagania dotyczące planowanego zastosowania (ryc. 8.1).
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Ryc. 8.1 Diagram obrazujący powiązania pomiędzy zbiorem danych a opisywanym
przez niego światem rzeczywistym (Źródło [10])

8.2.1.4. Przedstawianie informacji o jakości
Kiedy przedstawiać informację o jakości
Zbiory danych mogą ulegać ciągłym modyfikacjom poprzez tworzenie nowych
danych, aktualizacje istniejących oraz łączenie, co może wpływać na zmianę jakości zbioru lub składnika jakości zbioru danych. Trzy warunki mogą wpływać na
informację o jakości zbioru danych:
–– usuwanie, modyfikowanie oraz dodawanie do zbioru danych:
• występuje dość często, źródłem tego jest wzrost ilości wymienianej
informacji, oraz wykorzystywanie zbiorów do wielu celów, co za tym
idzie zbiory danych podlegają zmianom i dopasowaniu do poszczególnych zastosowań.
–– modyfikacja specyfikacji produktu zbioru danych:
• zwykle występuje przed początkowym utworzeniem zbioru, ale
może być zmieniona (zaktualizowana) w czasie użytkowania zbioru.
W konsekwencji zmienia się również jakość bieżącego zbioru danych,
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–– zmiana świata rzeczywistego:
• zachodzi w sposób ciągły, może wynikać z przyczyn naturalnych lecz
najczęściej jest rezultatem działalności człowieka. Może następować
w sposób bardzo szybki i gwałtowny, dlatego też data pozyskania
danych jest istotna dla oceny jakości zbioru.
Przedstawianie informacji o jakości w formie metadanych
Informacje o jakości dla serii zbiorów danych, zbioru danych lub niepojedynczych danych itp. mogą być zawarte w pliku metadanych lub w repozytorium
metadanych. Gromadzenie informacji o jakości danych w formie metadanych rozwiązuje problem nadmiaru informacji o jakości i potrzeby skondensowania tej informacji. Metadane mogą przechowywać ilościowe (tj. elementy jakości danych)
i nie ilościowe (tj. elementy przeglądowe) informacje o jakości danych.

8.2.2. Norma PN-EN ISO 19114:2005 –„Informacja geograficzna –
Procedury oceny jakości”
Pierwsza oficjalna wersja dokumentu powstała w 2003 r. i stworzona została
przez Komitet Techniczny ISO/TC 211 Geographic Information/Geomatics. Obecnie obowiązująca w Polsce PN-EN ISO 19114:2005 stanowi wprowadzenie bez
jakichkolwiek zmian – angielskiej wersji normy europejskiej EN ISO 19114:2005,
która to stanowi wprowadzenie normy międzynarodowej ISO 19114:2003. Norma
ma status normy krajowej. Jest w języku angielskim.
PN-EN ISO 19114 ustanawia ogólne zasady dla procedur służących do określania i szacowania jakości danych przestrzennych, zgodnych z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 19113. Norma skierowana jest do producentów danych
geograficznych i ma zastosowanie podczas procesu dostarczania informacji o jakości danych tj. w jakim stopniu zbiór danych spełnia specyfikacje produktu. Pozwala zamawiającym dane geograficzne na ocenę czy dostarczane dane spełniają
kryteria jakości dla konkretnych zastosowań. Zasady ujęte w normie PN-EN ISO
19114 mają zastosowanie do każdego typu cyfrowych danych geograficznych a jej
wytyczne mogą być użyte do oceny jakości map, wykresów i dokumentów tekstowych.
Oszacowanie jakości można przeprowadzić na różnych etapach powstawania
produktu, mając na uwadze różne cele w każdym z tych etapów. Norma PN-EN ISO
19114 obejmuje w szczególności etap powstawania specyfikacji produktu, etap
jego wytworzenia, dostarczenia do klienta, użycia oraz aktualizacji produktu.
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8.2.2.1. Procedury oszacowania jakości danych
Procedura oceny jakości danych jest procesem kilkustopniowym (ryc. 8.2)
i prowadzi do utworzenia raportu oceny jakości danych. Poszczególne stopnie
obejmują:
–– identyfikację odpowiedniego elementu jakości danych, elementu podrzędnego, jakości danych oraz zakresu jakości danych,
–– identyfikację miary jakości danych,
–– wybranie i zastosowanie metody oceny jakości danych,
–– ocenę wyników jakości danych,
–– określenie zgodności ze specyfikacją produktu.
Ocenie jakości podlegają zarówno dane statyczne, jak i dane dynamiczne tj.
takie dane lub zestaw danych, które uzyskują aktualizacje tak często, że z powodów praktycznych uznaje się je za zmieniające się w sposób ciągły.

Ryc. 8.2 Procedura oceny jakości danych (Źródło [11])
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8.2.2.2. Metody oceny jakości
Metody oceny jakości można podzielić na metody bezpośrednie oraz pośrednie (ryc. 8.3). Te pierwsze określają jakość danych przez porównanie danych
z tzw. wewnętrzną oraz zewnętrzną referencją, natomiast metody pośrednie wnioskują lub estymują jakość danych na podstawie informacji związanych już z danymi
np. informacje o pochodzeniu.
Model oceny jakości danych BDOT10k przewiduje stosowanie metody
bezpośredniej wewnętrznej i zewnętrznej. Metoda bezpośrednia wewnętrzna ma zastosowanie do oceny spójności logicznej zbioru danych, m.in. do kontroli poprawności geometrycznej obiektów lub kontroli spójności dziedziny (np.
badania czy wartość atrybutu x_katIstnienia w klasie OT_ADMS_A przyjmuje
wartość ‘inapplicable’). Metoda bezpośrednia zewnętrzna polega na porównaniu danych ze zbiorem zewnętrznym, np. klasy OT_ADJA_A z Państwowym
Rejestrem Granic (PRG).

Ryc. 8.3 Metody oceny jakości (Źródło [11])

Metody bezpośrednie można realizować z dwóch perspektyw: automatycznie lub nie automatycznie, pełna kontrola lub pobieranie próby.
–– Automatyczna lub nie automatyczna. Elementy jakości danych oraz podrzędne elementy jakości danych, które łatwo podlegają automatycznej
ocenie jakości to:
• spójność logiczna:
◦◦ spójność formatu, czyli do jakiego stopnia dane są zapisane zgodnie z fizyczną strukturą zbioru (np. czy dane w polu liczbaMieszkancow klasy miejscowość (OT_ADMS_A) są liczbą całkowitą?),
◦◦ spójność topologiczna, czyli poprawność jawnie zapisanych charakterystyk topologicznych zbioru (np. czy poligon określający zasięg miejscowości jest zamknięty?),
◦◦ spójność dziedziny, czyli zgodność wartości z dziedziną wartości
(np. czy wartość w polu klasaDrogi jest w granicach domeny pola
OT_klasaDrogi?),
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• kompletność:
◦◦ niedomiar, czyli brakujące elementy w zbiorze (np. czy wszystkie jednostki podziału administracyjnego (OT_ADJA_A) zawarte w PRG, występujące na obszarze opracowania, znajdują się
w zbiorze BDOT10k?),
◦◦ nadmiar, czyli nadmiarowe dane w zbiorze(np. czy wszystkie
obiekty przyrodnicze (OT_OIPR_P) znajdujące się w zbiorze
BDOT10k, mają swoje odpowiedniki w terenie?),
• dokładność czasowa:
◦◦ spójność czasowa, czyli poprawność uporządkowanych zdarzeń lub sekwencji (np. czy dane w polach x_aktualnoscA,
x_aktualnoscG mają odpowiednią datę powstania?).
–– Pełna kontrola. Wymaga przetestowania wszystkich elementów w populacji dla danego zakresu jakości danych. Nadaje się raczej do małych
zbiorów danych lub dla testów, dla których nie istnieje automatyczna
metoda oceny. Metoda wymaga:
• zdefiniowania elementów do inspekcji,
• dokonania inspekcji wszystkich elementów w zakresie jakości danych,
––
Pobieranie próby. Wymaga testowania próby o odpowiedniej wielkości. Normy ISO 2859, ISO 3951-1 mają zastosowanie w tej metodzie
przy szacowaniu zgodności ze specyfikacją produktu. Wymienione standardy oryginalnie zostały stworzone do danych o charakterze nie przestrzennym, dlatego też Aneks E normy PN-EN ISO 19114 zawiera przykłady zastosowania wspomnianych standardów oraz daje wskazówki w jaki
sposób określać wielkość próby i wybierać odpowiednią metodę postępowania, uwzględniając przy tym przestrzenną naturę danych. Procedura wymaga:
• określenia metody pobierania próby,
• określenia elementów do inspekcji,
• podzielenia zakresu jakości danych (populacji) na spójne zestawy danych,
• podzielenia zestawów danych na jednostki próbkowania,
• określenia wielkości próby,
• pobrania próby,
• dokonania inspekcji elementów w jednostce próbkowania.
BDOT10k podlega zarówno kontroli automatycznej pełnej, jak również kontroli nieautomatycznej, przeprowadzonej na próbie wybieranej w sposób losowy
(kontrola kameralna i terenowa).
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Metody pośrednie opierają się na badaniu zbiorów danych za pomocą zewnętrznych źródeł informacji. Metody te są zalecane tylko gdy nie ma możliwości
użycia metod bezpośrednich.

8.2.3. Koncepcja Systemu Kontroli BDOT10k
System kontroli bazy danych obiektów topograficznych ma na celu zapewnienie poprawności danych gromadzonych w zasobie. Jakość przyjętych danych
zależy w znacznym stopniu od sposobu zdefiniowania kryteriów ich kontroli.
„Zasady kompletowania, kontroli i przyjmowania do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego materiałów i zbiorów danych powstałych w wyniku opracowania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych – BDOT10k”
określają podstawy uznania przekazywanego zbioru danych za poprawny w następujący sposób:
„Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą przyjmowane prace wykonane zgodnie z:
–– Rozporządzeniem MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy
danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz.1642) wraz z Obwieszczeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1031),
–– warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „uzupełnienie i aktualizację istniejących
zbiorów bazy danych obiektów topograficznych oraz dostosowanie do
struktur określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,
a także standardowych opracowań kartograficznych.
Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą przyjmowane tylko te materiały i zbiory danych, które zostały poddane ostatecznej kontroli
przez uprawnione osoby wyznaczone przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. [...] Kontrola zbiorów danych dotyczy zarówno poprawności technologicznej, tj. sposobu zapisu danych, parametrów technicznych (np.
topologii), zgodności ze standardami wymiany danych, jak i poprawności merytorycznej, tj. kompletności danych, spełnienia wymogów dokładnościowych i zgodności danych z rzeczywistą sytuacją terenową” [5].
Zarządzanie jakością danych BDOT10k, jako jeden z podstawowych obszarów funkcjonalnych Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów To-
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pograficznych, obejmuje funkcjonalności związane z kontrolą danych BDOT10k,
zarządzaniem błędami wykrytymi podczas kontroli jakości, zarządzaniem modelem jakości danych, zarządzaniem metadanymi oraz monitoringiem jakości zbiorów danych. Zgodnie z KSZBDOT dane przestrzenne przed przyjęciem do magazynu
BDOT10k podlegają kontroli automatycznej, kontroli kameralnej oraz terenowej.
W procesie kontroli automatycznej, opartej na szablonach kontroli, sprawdzana jest wewnętrzna spójność danych przyjmowanych do zasobu oraz spójność
z obiektami już znajdującymi się w magazynie BDOT10k. Kontrola kameralna wykonywana jest na losowo wybranych próbkach danych, a wykryte w jej trakcie błędy są materiałem źródłowym do szacowania jakości zbiorów danych. Nieprzekroczenie wskaźników jakości ustalonych dla zbioru danych w modelu jakości danych
jest równoznaczne z pozytywnym wynikiem kontroli.
Obszar zarządzania jakością danych BDOT10k Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych, oprócz wykonywania kontroli automatycznej i kameralnej, obejmuje również definiowanie i edytowanie: szablonów
kontroli, szablonów raportów i modelu jakości danych, zgłaszanie błędów przez
użytkowników oraz zarządzanie metadanymi (tworzenie i edycja schematu aktualizacji metadanych, aktualizacja, import). Elementem systemu są również narzędzia wspomagające wybór obiektów lub obszarów do kontroli kameralnej i terenowej, umożliwiające eksport danych do urządzenia mobilnego wykorzystywanego
w kontroli terenowej oraz import błędów wykrytych w trakcie kontroli do systemu
KSZBDOT.
Zasilenie Magazynów danych KSZBDOT musi zostać poprzedzone pozytywnym zakończeniem procesu kontroli danych, uzyskaniem wskaźnika jakości zgodnego z modelem jakości.
Za definiowanie szablonów i raportów niezbędnych podczas prowadzenia
kontroli danych oraz szacowania jakości, definiowanie modelu jakości danych oraz
zarządzanie metadanymi odpowiedzialni są pracownicy CODGiK i GUGiK. Budowa modelu jakości obejmuje definiowanie elementów i podelementów jakości,
definiowanie miar jakości, wskaźników dopuszczalnej jakości danych w odniesieniu do cechy zbioru danych bądź wybranej kontroli. Na podstawie zdefiniowanego modelu wykonywane jest szacowanie jakości danych polegające na wyliczeniu poziomu jakości zbiorów danych z uwzględnieniem błędów odnotowanych
podczas kontroli automatycznej, kameralnej i terenowej. Wykonywanie kontroli danych oraz aktualizację metadanych powierza się pracownikom WODGiK,
CODGiK i GUGiK.
Procedura weryfikacji danych powtarzana jest iteracyjnie do momentu uzyskania pozytywnego wyniku kontroli zgodnie z poniższym schematem.
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Przekazanie danych (do Kontrolującego)
Wynik negatywny

Kontrola ilościowa

Prośba o uzupełnienie danych
(przerwana kontrola)

Wynik pozytywny, rekomendacja rozpoczęcia kontroli jakościowej
Wynik negatywny

Kontrola automatyczna

Wynik pozytywny, rekomendacja rozpoczęcia kontroli jakościowej

Nie odebranie przedmiotu
Umowy
(zwrot danych do
Kontrolującego)

Kontrola kameralna

Poprawa opracowania, w cyklach
określonych przez Zamawiającego

Nie odebranie przedmiotu
Umowy
(zwrot danych do Realizatora
BDOT)

Kontrola terenowa

Proces kontroli – 1 iteracja
Rekomendacja przyjęcia do pzgik
oraz częściowy odbiór przedmiotu
umowy

Wynik negatywny pracy kontrolującego

Wynik negatywny pracy realizatora BDOT

Weryfikacja jakości kontroli
Wynik pozytywny pracy Kontrolującego

Przyjęcie danych do pzgik
Odbiór ostateczny

Ryc.8.4. Schemat procesu kontroli (Źródło: [3])

Zbiory danych BDOT10k podlegają weryfikacji w zakresie:
–– kontroli ilościowej, czyli kontroli kompletności i poprawności zapisu
danych na płytach CD lub DVD zgodnie z “Zasadami kompletowania,
kontroli i przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów i zbiorów danych powstałych w wyniku opracowania i aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych – BDOT10k”.
Na tym etapie weryfikowane są m. in.:
• poprawność zapisu,
• kompletność zbioru,
• struktura zapisu plików oraz ich nazewnictwo.
Kontroli ilościowej podlega 100% przekazywanych zbiorów.
–– kontroli jakościowej składającej się z:
• kontroli automatycznej bazującej na Koncepcji Systemu Kontroli
Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
• kontroli kameralnej,
• kontroli terenowej.
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Pierwszym etapem kontroli jest sprawdzenie danych przekazanych do zaimportowania do systemu pod kątem kompletności zbiorów, poprawności formatów
wymiany danych, zachowania struktury katalogów, poprawności nazewnictwa plików, a także kontrola dokumentacji i metadanych Kontrola dokumentacji zbiorów ma na celu sprawdzenie jej kompletności, zgodnie z założeniami określonymi
w warunkach technicznych do zamówienia.
Obowiązujący profil metadanych dla zbiorów BDOT10k zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Metadane podlegają walidacji za pomocą walidatora Geoportal2, przebiegającej w 2 etapach:
–– weryfikacji zgodności z profilem metadanych oraz sposobem opisu metadanych,
–– weryfikacji merytorycznej, wykonywanej w ramach kontroli kameralnej
przez operatorów.
Sprawdzane są również metadane wchodzące w skład zbioru
BDOT10k, zapisane w plikach XML. Model jakości BDOT10k zakłada również
sprawdzenie elementów i podelementów jakości metadanych stanowiących
atrybuty poszczególnych obiektów w zbiorze BDOT10k, np. x_kod, x_zrodloDanychG, x_uzytkownik. Kontrolowana jest przede wszystkim spójność logiczna (pojęciowa i formatu) oraz dokładność czasowa (ważność czasowa). Wartość
x_kod sprawdzana jest pod kątem dokładności tematycznej (poprawności klasyfikacji). Dla wszystkich elementów, z wyjątkiem x_kod, wymagany jest poziom jakości 0 co oznacza, że nie jest dopuszczalne wystąpienie jakiegokolwiek błędu.
Sprawdzeniu podlega 100% przekazanych metadanych oraz dokumentacji.
Znalezione na tym etapie błędy (np. brak wymaganych dokumentów lub braki
w metadanych) stanowią podstawę do przerwania kontroli i zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą o uzupełnienie danych.
Kolejnym etapem kontroli jest kontrola automatyczna wykonywana w oparciu o szablon kontroli opisujący zależności pomiędzy obiektami i klasami obiektów oraz warunki poprawności obiektów. Szablony kontroli, definiowane przez
pracowników CODGiK i GUGiK, muszą być zgodne z zakresem kontroli opisanym
w „Koncepcji Systemu Kontroli Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz
Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)”, stanowiącej aktualizację
dotychczasowych warunków kontroli wynikających ze zmiany schematów aplikacyjnych BDOT10k i BDOO wprowadzonych Rozporządzeniem MSWiA z dn. 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych
obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych wraz z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r.
o sprostowaniu błędów.
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Kontrola automatyczna danych BDOT10k składa się z następujących elementów:
1)
2)
3)
4)
5)

Walidacji danych BDOT10k ze schematem GML,
Kontroli atrybutowych w plikach GML,
Kontroli geometrycznych,
Kontroli topologii,
Kontroli dodatkowych.

Walidacja danych BDOT10k ze schematem GML polega na sprawdzeniu
zgodności przekazywanych danych z obowiązującym schematem aplikacyjnym
BDOT10k. Schemat aplikacyjny składa się z kilku plików .XSD zawierających sposób
zapisywania danych BDOT10k w postaci definicji poszczególnych klas wraz z łączącymi je relacjami oraz wartości słowników.
Walidacja danych ma na celu sprawdzenie zgodności plików .GML dla poszczególnych klas obiektów z definicją XML oraz zgodności poszczególnych obiektów zawartych w tych plikach ze schematem BDOT10k. Kontroli podlega:
–– kompletność zbioru (występowanie wszystkich elementów obligatoryjnych) – jako błędne wskazywane są m.in. obiekty nie posiadające
wszystkich atrybutów obligatoryjnych np. OT_SKJZ_L bez wypełnionej
wartości atrybutu klasaDrogi)
–– występowanie elementów nadmiarowych (błędy będą dotyczyły plików .XML oraz obiektów w nich zapisanych, które nie są przewidziane
w schemacie .XSD, np. dodatkowych pól),
–– relacje obligatoryjne oraz nadmiarowe (weryfikacja ilości odwołań do
innych klas lub rejestrów , jako usterka sygnalizowany będzie np. brak
istnienia relacji obligatoryjnej w klasie OT_Ciek do PRNG lub więcej niż
4 elementy „obiektKarto” przypisane do dowolnego obiektu w bazie),
–– wykorzystanie wartości słownikowych (zgodność wartości atrybutów
z odpowiednimi słownikami; błędem będzie np. wprowadzenie wartości ‘Tlf’ zamiast obowiązującej ‘LTK’ w klasie OT_SULN_L),
–– zgodność typów danych elementów i atrybutów (np. wystąpienie wartości ‘0’,’1’ zamiast ‘true’,’false’ w polach typu Boolean) ,
–– liczność elementów (przykładowym błędem związanym z licznością elementów będzie wprowadzenie więcej niż 2 wartości atrybutu gatunekDrzew w klasie OT_PTLZ_A dla zdefiniowanej w schemacie liczności
tego pola 0..2).
Wytyczne oceny jakości danych BDOT10k przyjmują, że pozytywny wynik
walidacji danych ze schematem jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kolejnych kontroli, a tym samym oceny jakości zbioru.
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Kontrole atrybutowe w plikach GML mają na celu wyszukanie obiektów,
których atrybuty nie są zgodne z Wytycznymi dotyczącymi wprowadzania obiektów do BDOT10k (Załącznik nr 4 do Opisu baz danych obiektów topograficznych
i ogólnogeograficznych oraz standardów technicznych tworzenia map). Na kontrole atrybutowe składa się szereg kontroli:
1) Kontrola długości ciągu znaków oraz precyzji zapisu wartości – sprawdzająca zgodność wartości atrybutów BDOT10k i BDOO z ograniczeniami zawartymi w katalogu obiektów dla BDOT10k i BDOO (załącznik
nr 1 do Opisu baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych oraz standardów technicznych tworzenia map). Kontrola ta ma na
celu zweryfikowanie długości znaku w przypadku wartości tekstowych,
np. identyfikatora TERYT gminy (idTerytGmi), który powinien mieć 7
znaków lub precyzji zapisu cyfr po przecinku, np. wartości w polu szerNawierzchni jezdni (OT_SKJZ_L) zapisywanej z dokładnością do 0,1 m.
2) Statystyka wykorzystania wartości specjalnych – wykonywana tylko dla
atrybutów, które mają określony stereotyp ‚voidable’, czyli w określonych
przypadkach mogą przyjmować wartości typu: missing (brak danych),
unknown (nieznany), template (tymczasowy brak danych), inapplicable (nie stosuje się). Użycie wartości specjalnych jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, w związku z czym kontrola statystyczna
sprawdza czy procentowy wskaźnik dopuszczalnych wartości specjalnych
w ogólnej ilości obiektów tej klasy w bazie danych nie został przekroczony. Wartość wskaźnika 0 oznacza, że wartości specjalne nie mogą wystąpić w danym polu, 100 określa obligatoryjne wystąpienie wartości specjalnej (np. wartość ‚inapplicable’ dla x_kodKarto250k, x_kodKarto500k,
x_kodKarto1000k w bazie BDOT10k). W większości przypadków są to
wartości >0, jednak ich wystąpienie wymaga weryfikacji słuszności zastosowania wartości specjalnych przez osobę kontrolującą.
3) Unikalność atrybutów – kontrola weryfikująca niepowtarzalność
wartości w polach, które zgodnie z katalogiem obiektów powinny
mieć unikalne wartości. Dla każdej z klas geometrycznych w bazie
BDOT10k kontroli podlega wartość atrybutu „lokalnyId”. Oprócz tego
sprawdzane są również inne identyfikatory nawiązujące do rejestrów
zewnętrznych (idPRG, idPRNG, idTerytTerc, idTerytMiejsc, idIata, idIcao,
idMPHP, idKSOCH, kodUlicyGm), numer szlaku drogowego w wykazie
OT_SzlakDrogowy, nazwa i numer węzła kolejowego w wykazie
OT_WezelKolejowy, numer linii kolejowej w wykazie OT_LiniaKolejowa
czy zestawienie przedrostek1, przedrostek2, nazwa1, nazwa2, adms_
a4 w wykazie OT_Ulica.
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4) Wypełnienie pola x_kod (zgodność kodów BDOT10k i BDOO) - kontrola sprawdzająca zgodność wartości atrybutu x_kod z innymi atrybutami, np. dla klasy OT_SKJZ_L zależność wartości x_kod od atrybutu
klasaDrogi przedstawia się następująco:
Tab.8.1. Tabela zależności wartości x_kod od wartości w polu klasaDrogi klasy OT_SKJZ_L
x_kod

klasaDrogi

SKJZ01

jezdnia autostrady

SKJZ02

jezdnia drogi ekspresowej

SKJZ03

jezdnia drogi głównej ruchu przyspieszonego

SKJZ04

jezdnia drogi głównej

SKJZ05

jezdnia drogi zbiorczej

SKJZ06

jezdnia drogi lokalnej

SKJZ07

jezdnia drogi dojazdowej

SKJZ08

jezdnia drogi innej

5) Powiązania relacyjne – kontrola pozwalająca na stwierdzenie czy we
właściwy sposób zostały oddane relacje między obiektami bazy danych
zdefiniowane w schemacie XSD. Wystąpienie relacji obligatoryjnych jest
weryfikowane już na etapie walidacji danych ze schematem, jednak ilość
relacji o liczności na poziomie 0..* nie jest sprawdzana. Dla celów kontroli
tego typu relacji wprowadzono współczynnik realizacji (WR) rozumiany
jako procentowy udział ilości obiektów z danej klasy, dla których należy
pozyskać informację w celu realizacji relacji do ilości obiektów z danej
klasy, dla których określono relację o liczności 0..*. Dla relacji nieobligatoryjnych (<sequence minOccurs=”0”> nie można określić współczynnika realizacji, będzie on uzyskiwał wartości od 0 do ponad 100%. Dla
tego przypadku w „Koncepcji Systemu Kontroli Bazy Danych Obiektów
Topograficznych (BDOT10k) oraz Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)”, przyjęto wartość WR <=100. Kontrola powiązań
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relacyjnych pozwala na wyszukanie błędnych relacji, braku realizacji powiązań lub niespełnienia przyjętego współczynnika realizacji kontroli.
Niespełnienie założonej wartości współczynnika WR nie oznacza jednak
błędu, poprawność danych jest oceniana przez kontrolującego na podstawie interpretacji uzyskanych wyników.
6) Kontrola spełnienia ograniczeń oraz zależności logicznych – polega na sprawdzeniu spełnienia ograniczeń zdefiniowanych we
Wspólnym katalogu obiektów dla BDOT10k i BDOO, w Wytycznych dotyczących wprowadzania obiektów do BDOT10k oraz
Wytycznych dotyczących wprowadzania obiektów do BDOO,
innych ograniczeń oraz zależności między obiektami. Kontroli polegają atrybuty, które nie mają określonej dziedziny danych w postaci tabeli słownikowej lub wykazu oraz mają typ
danych inny niż Boolean. Znajdziemy tu zarówno kontrole warunków dotyczących pozyskania odpowiednich wartości atrybutów
(np. x_rodzajReprGeom=’ZU’ dla klasy OT_ADMS_A), weryfikację warunków ekstremalnych (np. liczbaKondygnacji>0 and liczbaKondygnacji<80 dla klasy budynków (OT_BUBD_A)), jak również zależności pomiędzy poszczególnymi atrybutami tej samej klasy (if rodzaj=’Jsy’ then
poziomWodyMaksymalny is not null dla klasy OT_BUHD), a nawet różnych klas (wartości kodu TERYT muszą być zgodne dla obiektów klasy
OT_ADMS_A i wykazu OT_Ulica powiązanych ze sobą relacją).
7) Kontrola wartości kodu kartograficznego – weryfikuje poprawność
przypisania odpowiedniego kodu kartograficznego obiektom na podstawie zasad zawartych w „Standardach technicznych tworzenia map
topograficznych oraz Standardach technicznych tworzenia map ogólnogeograficznych” (załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dn. 17 listopada
2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych, tom II).
Dla obiektów BDOT10k wartości kodów x_kodKarto10k, x_kodKarto25k,
x_kodKarto50k i x_kodKarto100k powinny być uzupełnione zgodnie z odpowiednimi zapisami w „Standardach technicznych tworzenia map w skali 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000” (załączniki 6-9 do Opisu baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych oraz standardów technicznych tworzenia map),
natomiast atrybuty: x_kodKarto250k, x_kodKarto500k, x_kodKarto1000k uzyskują
wartość ‚inapplicable’.
W bazie BDOO atrybuty: x_kodKarto10k, x_kodKarto25k, x_kodKarto50k
i x_kodKarto100k przyjmują wartości ‚inapplicable’, a pozostałe są uzupełniane na
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podstawie reguł zawartych w „Standardach technicznych tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1:250 000, 1:500 000 i 1:1 000 000” (załączniki 10-12 do
Opisu baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych oraz standardów technicznych tworzenia map).
Kontrole geometryczne mają na celu wskazanie usterek, które mają związek
z geometrią obiektów. Do ich przeprowadzenia konieczne jest użycie specjalistycznego oprogramowania GIS, umożliwiającego wykonanie analiz geometrycznych
i przestrzennych. Do grupy tej należą zarówno proste kontrole dotyczące poprawności geometrii obiektu, minimalnej długości czy powierzchni, ale również złożone
analizy sprawdzające styki lub zawieranie obiektów w obszarze opracowania.
1) Minimalna odległość między werteksami – kontrola sprawdzająca poprawność konstrukcji geometrii obiektów liniowych i powierzchniowych. Standardowa minimalna odległość między dwoma dowolnymi
werteksami wynosi 2 m dla obiektów BDOT10k oraz 50 m dla obiektów
BDOO. Kontroli podlegają obiekty, dla których źródłem danych geometrycznych jest ortofotomapa, mapa topograficzna 1:10 000 lub 1:50 000,
pomiar stereoskopowy lub pomiar terenowy. Obiekty pozyskiwane z innych rejestrów (np. budynki z EGiB) mogą charakteryzować się większą
dokładnością i w związku z tym są wyłączone z tej kontroli.
2) Styki – obiekty liniowe – kontrola weryfikująca poprawność segmentacji obiektów liniowych na granicy obszarów opracowania bazy danych
obiektów topograficznych. Obiekty o tych samych atrybutach mogą podlegać cięciu tylko w miejscach skrzyżowań, w pozostałych przypadkach
segmentacja może być spowodowana tylko zmianą jednego z atrybutów.
3) Styki – obiekty powierzchniowe – sprawdzenie zasadności cięcia obiektów powierzchniowych na granicy obszarów opracowania. Obiekty
o tych samych atrybutach nie mogą podlegać segmentacji.
4) Minimalne załamania konturów – kontrola dotyczy tylko klasy budynków
(OT_BUBD_A) i polega na wyszukaniu obiektów pozyskanych z innych
materiałów źródłowych niż EGiB, dla których minimalne załamania konturów są krótsze niż 4 m. Błędy mogą wystąpić w mniej niż 1% przypadków, jednak takie sytuacje wymagają weryfikacji operatora.
5) Minimalna powierzchnia – weryfikacja powierzchni obiektów BDOT10k
i BDOO na podstawie warunków zawartych w Wytycznych dotyczących
wprowadzania obiektów do BDOT10k oraz Wytycznych dotyczących
wprowadzania obiektów do BDOO. Kontroli nie podlegają obiekty znajdujące się na granicy opracowania. Stosuje się zasadę obowiązywania
+/- 20%, a także dopuszcza odejście od przyjętego kryterium w przypad-
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kach istotnych dla poprawnego oddania charakteru terenu, musi to być
jednak potwierdzone przez operatora. Przykładowym obiektem, który
będzie uznany za błędny, jest budowla cmentarna (OT_BUCM_A) o powierzchni mniejszej od 500 m2 lub uprawa trwała (OT_PTUT_A) mniejsza
niż 1 000 m2.
6) Minimalna długość – kontrola wyszukująca obiekty o długości mniejszej
niż określone w wytycznych dotyczących wprowadzania obiektów do
BDOT10k i BDOO. 1% obiektów może zawierać usterki związane z minimalną długością, obowiązuje również zasada +/- 20% dopuszczalnej wartości. Odejście od tego kryterium w uzasadnionych przypadkach wymaga
potwierdzenia operatora. Przykładowymi obiektami, które mogą zostać
uznane za błędy, będą drogi dojazdowe (OT_SKJZ_L, klasaDrogi=’D’)
o długości mniejszej od 50 metrów lub ogrodzenia trwałe (OT_BUIB_L,
rodzaj=’Ogr’) krótsze niż 100 metrów.
7) Minimalna szerokość – wskazanie obiektów, których szerokość jest
mniejsza od założonej w wytycznych. Dotyczy klas pokrycia terenu, kompleksów użytkowania oraz zapór, peronów i ramp. Ze względu na trudność w określeniu dopuszczalnej ilości błędów kontrola wymaga udziału
operatora. Obowiązuje kryterium +/-20%. Przykładem obiektu podlegającego kontroli szerokości jest woda powierzchniowa, która powinna być
pozyskiwana, jeśli jej szerokość wynosi przynajmniej 5 metrów.
8) Minimalna odległość między obiektami – weryfikacja sposobu wprowadzania obiektów do bazy danych pod względem minimalnej odległości
między obiektami. Kontroli podlega odstęp między drogami gruntowymi
(min. 100 m), torami stacyjnymi (5 m) oraz budynkami na zabudowie
gęstej (30 m). Wymaga udziału operatora, który na podstawie statystyk
podejmuje decyzję o poprawności lub błędności danych.
9) Błędy techniczne – obiekty powierzchniowe – kontrola sprawdzająca
poprawność konstrukcji geometrii wszystkich obiektów powierzchniowych. Pozwala na wykrycie błędów polegających na wstawieniu dwóch
lub więcej werteksów w tym samym miejscu, samoprzecięciu obiektów,
wielokrotnej wektoryzacji tego samego odcinka oraz nakładania się werteksów geometrii tego samego obiektu. Nie dopuszcza się wystąpienia
jakiegokolwiek błędnego obiektu.
10) Błędy techniczne – obiekty liniowe – kontrola analogiczna do kontroli
błędów technicznych obiektów powierzchniowych. Dodatkowo sprawdzany warunek bliskiego sąsiedztwa węzłów wiszących.
11) Kontrola zasięgu przestrzennego zbioru danych BDOT10k i BDOO –
sprawdza zawieranie się wszystkich obiektów należących do wszystkich
klas obiektów w zasięgu przestrzennym określonych w pliku DXF z za-
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sięgiem przestrzennym zbioru danych. Ze względu na warunek pozyskiwania w całości (bez docięcia do obszaru opracowania) budynków, tylko
obiekty tej klasy mogą znaleźć się poza zakresem opracowania.
12) Kontrola zasięgu przestrzennego obiektów kartograficznych – weryfikuje
występowanie obiektów klas: KR_ObiektKarto, KR_LiniaWys, KR_Opis,
KR_Etykieta, KR_Odnosnik w obszarze określonym przez plik zasięgu
DXF.
Kontrole topologii badają wzajemne zależności pomiędzy geometrią obiektów należących do tej samej klasy lub relacje przestrzenne zachodzące między
obiektami z różnych klas. Sprawdzeniu podlegają warunki współliniowości obiektów, pełnego pokrycia obszaru, ciągłości oraz segmentacji obiektów oraz ich atrybutów.
1) Współliniowość – kontrola weryfikująca wspólną geometrię obiektów
z różnych klas, spełniających określone kryteria atrybutowe. Przykładem
współliniowości jest relacja przestrzenna odcinków dróg jednojezdniowych lub kolei z mostami, tunelami, wiaduktami lub nasypami, w której
obiekty współliniowe posiadają takie same współrzędne werteksów.
2) Pełne pokrycie - sprawdzenie ciągłości pokrycia obszaru opracowania
obiektami należącymi do klas pokrycia terenu oraz jednostek podziału
terytorialnego. Znalezienie miejsc, w których brak jest obiektu którejkolwiek z klas kategorii Pokrycie Terenu lub obiekty te nakładają się, jest
klasyfikowane jako błąd. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku nakładania lub braku obiektów należących do klasy jednostka
podziału administracyjnego (OT_ADJA_A) tego samego rodzaju (gmina,
powiat, województwo) oraz klasy miejscowość (OT_ADMS_A) z atrybutem rodzaj =’Ms’ i ’Ws’.
3) Reguły przestrzenne – zestaw różnorodnych kontroli sprawdzających dowolne relacje przestrzenne i atrybutowo-przestrzenne między dowolnymi klasami obiektów. Weryfikowane jest m. in.:
–– zawieranie budynków (OT_BUBD_A) przez kompleksy mieszkaniowe
(OT_KUMN_A),
–– zbędne występowanie obiektów przyrodniczych (OT_OIPR_P), takich jak: drzewo lub grupa drzew (Dwo) , kępa krzaków (Kkr)
lub mały las (Mls) na obszarach klas pokrycia typu: teren leśny lub zadrzewiony (OT_PTLZ_A), teren roślinności krzewiastej
(OT_PTRK_A), teren upraw trwałych (OT_PTUT_A), zabudowa
(OT_PTZB_A) z drzewami lub sadem (roslinnosc=’Dr’ lub ‘Sd’),
–– przynależność ulicy do właściwej miejscowości, oceniana na podstawie
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––

––

––

4)

5)

6)

7)

wartości atrybutu ulica3 odcinków jezdni ( OT_SKJZ_L) zawartych w obszarze miejscowości (OT_ADMS_A),
zawieranie budynków (OT_BUBD_A) o określonej funkcji w obszarze
zabudowy (OT_PTZB_A) określonego rodzaju (np. budynek wielorodzinny (funSzczegolowaBudynku=’1122.Dw’) w zabudowie wielorodzinnej
(rodzaj=’Wld’)),
poprawność relacji słupów energetycznych (OT_BUWT_P, rodzaj=’Sen’)
i transformatorów (OT_BUIT_P, rodzaj=’Trn’) do wierzchołków linii energetycznej (OT_SULN_L),
zawieranie obiektów punktowych klas kompleksów użytkowania terenu
w odpowiadających im obiektach powierzchniowych, np. OT_KUPG_P
w OT_KUPG_A. Niektóre spośród wymienionych sytuacji uznanych za
błędy mogą wymagać weryfikacji z użyciem materiałów źródłowych
w celu określenia, czy wykryty przypadek jest błędem czy stanowi wyjątek.
Ciągłość i segmentacja sieci SK - kontrola znajdująca anomalie związane
z ciągłością obiektów sieci komunikacyjnej oraz z ich segmentacją. Segmentacja może występować wyłącznie w sytuacji zmiany atrybutu lub
skrzyżowania obiektów na tym samym poziomie. Dodatkowo segmentację odcinków dróg (OT_SKDR_L) powoduje każde wielopoziomowe
skrzyżowanie. Odcinki ruchu pieszego i rowerowego są segmentowane
przy przejściu przez jezdnię.
Ciągłość i segmentacja sieci SW – weryfikacja poprawności segmentacji odcinków sieci cieków uwzględniająca dopuszczalne sytuacje cięcia
obiektów związane ze zmianą wartości dowolnego atrybutu lub skrzyżowaniem obiektów na tym samym poziomie. Rowy melioracyjne
(OT_SWRM_L) nie powodują segmentacji odcinków kanałów (OT_
SWKN_L) i rzek (OT_SWRS_L).
Ciągłość i segmentacja sieci SU – wyszukiwanie anomalii związanych
z ciągłością i segmentacją odcinków sieci uzbrojenia terenu. Linie energetyczne podlegają segmentacji na rozgałęzieniach oraz w miejscach
posadowienia transformatorów. Nie dopuszcza się cięcia linii energetycznych krzyżujących się na różnych poziomach (bezkolizyjnie). Przewody rurowe powinny być podzielone na skrzyżowaniach na tym samym
poziomie lub w miejscach zmiany wartości dowolnego atrybutu. Brak
segmentacji lub nadmierne cięcie w miejscach innych niż dopuszczalne
stanowi błąd podlegający weryfikacji kontrolującego.
Ciągłość atrybutów obiektów liniowych powiązanych z wykazami – kontrola weryfikująca ciągłość wartości wybranych atrybutów powiązanych
z wykazami: OT_SzlakDrogowy, OT_Ciek, OT_Ulica oraz OT_LiniaKolejo-
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wa. Pozwala na wykrycie przypadków nieciągłości określonego atrybutu,
np. szlakDrogowy1 w klasie OT_SKJZ_L odnoszącego się do wartości ‘numer’ w wykazie OT_SzlakDrogowy lub ciek1 w klasie OT_SWRS_L z wartościami odpowiadającymi idPRNG wykazu OT_Ciek. Dane podlegają
sprawdzeniu z dostępnymi materiałami źródłowymi wykorzystanymi
w trakcie aktualizacji danych BDOT10k, np. wykazami dróg z właściwych
zarządów dróg lub informacjami pozyskanymi z ewidencji miejscowości,
ulic i adresów.
8) Dublety – sprawdzenie występowania w tej samej klasie obiektów posiadających identyczną geometrię oraz takie same atrybuty. Kontroli podlegają obiekty wszystkich klas z wyjątkiem klas pokrycia terenu, które są
sprawdzane w kontroli pełnego pokrycia. W przypadku całkowitego lub
częściowego pokrywania się obiektów tej samej klasy o różnych atrybutach, poprawność takiej sytuacji oceniana jest przez kontrolującego.
Kontrole dodatkowe nie mogą być podstawą odrzucenia danych ze względu
na brak określenia wartości minimalnych w wytycznych.
1) Kontrola kątów pomiędzy segmentami – wykrywa brak kątów prostych
w budynkach, dla których źródłem danych geometrycznych nie jest EGiB.
Dopuszczalne jest odstępstwo od kąta prostego rzędu 2 stopni.
2) Zgodność atrybutów z geometrią – sprawdzenie zgodności atrybutu długość z faktyczną długością obiektu liniowego – budowli inżynierskiej lub
urządzenia transportowego.
3) Kontrola ciągłości atrybutów obiektów liniowych niezwiązanych z wykazami, pozwala na wyszukanie w obiektach stanowiących jeden ciąg (koniec jednego obiektu jest równocześnie początkiem kolejnego) krótkich
odcinków z przypisanym atrybutem innym od tego, który mają sąsiednie
odcinki. Przykładem może być kontrola ciągłości statusu eksploatacji cieków.
4) Nadmiarowy podział obiektów powierzchniowych – kontrola wyszukująca przypadki nieuzasadnionego podziału obiektów powierzchniowych.
Sąsiadujące ze sobą obiekty o tych samych atrybutach powinny być połączone w jeden. Kontroli nie podlega klasa budynków.
5) Kontrola powiązań obiektów BDOT10k z referencyjnymi zbiorami danych – ma na celu weryfikację zgodności wartości odpowiednich atrybutów bazy danych BDOT10k z danymi w referencyjnych zbiorach:
TERYT, PRNG, PRG na podstawie odpowiednich identyfikatorów.
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Kontroli automatycznej najczęściej poddawany jest cały zbiór danych
BDOT10k. Ocena uzyskanych wyników bazuje na Wytycznych oceny jakości zbioru
oraz opracowanym na ich podstawie modelu jakości danych BDOT10k. Na model
jakości składają się elementy i podelementy jakości, cechy zbioru danych, które
będą podlegać ocenie jakości, miary jakości, wskaźniki dopuszczalnej jakości
w odniesieniu do cechy zbioru danych lub wybranej kontroli. Do oceny jakości
danych wykorzystywana jest ilość błędów wykrytych w trakcie wybranej kontroli
oraz liczność zbioru danych. Iloraz tych wartości porównywany jest z wymaganym
poziomem jakości i na tej podstawie określany jest wynik kontroli. Dla części kontroli
automatycznych nie można określić wymaganego poziomu jakości, ich wynik zawsze
podlega weryfikacji osoby kontrolującej.
Negatywny wynik kontroli automatycznej jest przekazywany Wykonawcy
z prośbą o uzupełnienie danych. Dopiero po uzyskaniu wyników pozytywnych zbiór
danych jest poddawany kontroli kameralnej i terenowej.
Kontrola kameralna (szczegółowa kontrola merytoryczna) ma na celu
sprawdzenie zgodności przekazywanych danych BDOT10k z materiałami źródłowymi. Zgodnie z założeniami KSZBDOT powinna być realizowana z wykorzystaniem map tematycznych opracowywanych na podstawie wartości atrybutów obiektów, poprzez wizualne porównanie przez operatora danych z bazy
BDOT10k z danymi źródłowymi, analizy przestrzenne z wykorzystaniem m.in.
danych źródłowych oraz kontrolowanych danych, analizy wartości atrybutowych. Obszar podlegający kontroli, ze względu na wysokie koszty i czasochłonność prowadzenia kontroli nieautomatycznej, jest określany drogą wyboru
próbki danych składającej się z reprezentatywnych obszarów i obiektów. Próba
wybierana jest w sposób losowy, skorelowany z gęstością sytuacyjną na obszarze
(ilość obiektów na jednostkę powierzchni). Obszar zbioru dzielony jest na kwadraty o powierzchni 1 km2, klasyfikowane pod względem gęstości obiektów na
trzy grupy, z których następnie losowane są kwadraty przeznaczone do kontroli. Kontroli podlega jedynie część obszaru opracowania (reprezentatywne pola
testowe o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 25% powierzchni opracowania),
sprawdzane są jednak wszystkie obiekty wprowadzane do BDOT10k na obszarze
wybranej próbki.
Dane weryfikowane są pod kątem:
––
––
––
––

kompletności i poprawności zasilenia danymi z innych rejestrów,
poprawności położenia wprowadzonych obiektów,
poprawności wprowadzonych wartości atrybutów,
poprawnej identyfikacji obiektów BDOT10k.
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Kontroli merytorycznej podlega również spójność styków pomiędzy poszczególnymi obiektami.
Wynikiem kontroli merytorycznej są pliki raportów, pliki SHP zawierające zasięgi pól testowych oraz pliki SHP ze stwierdzonymi błędami.
Kontrola terenowa polega na sprawdzeniu zgodności zbiorów BDOT10k
przekazywanych do kontroli z sytuacją terenową, materiałami źródłowymi oraz
materiałami opracowanymi w trakcie prac terenowych. Kontroli podlegają wszystkie obiekty wprowadzane do BDOT10k na obszarze próbki danych wybranej do
kontroli (min.15% obszaru opracowania).
Sprawdzana jest zgodność danych z obowiązującymi wytycznymi oraz sytuacją terenową, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obiekty powstałe w terenie po
dacie wykonania zdjęć lotniczych będących źródłem ortofotomapy wykorzystanej
do pozyskania danych.
Kontrola terenowa jest wspierana przez KSZBDOT w zakresie:
–– przygotowania próbki danych na potrzeby kontroli terenowych,
–– wyeksportowania próbki danych do formatu i struktury zgodnej z obsługiwaną przez urządzenie mobilne,
–– zaimportowania danych zawierających zarejestrowane błędy do Systemu.
Wyniki kontroli są przekazywane Wykonawcy w postaci raportu zawierającego informacje o skontrolowanym obszarze, dacie kontroli, skontrolowanych
obiektach oraz ilości i rodzaju błędów wraz z ich lokalizacją przestrzenną.
Kontrola ilościowa, automatyczna, merytoryczna i terenowa mogą być wykonywane w kilku iteracjach do momentu uzyskania pozytywnych wyników.
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[12] ISO 19157:2013 Geographic information - Data quality, 2013, Comité
Européen de Normalisation
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9.1. Pojęcie metadanych
W ostatnich latach znacznie wzrosła zarówno ilość danych przestrzennych,
jak i liczba ich użytkowników. Dane te wymagają przechowywania i dokumentowania w sposób, który pozwoli na ich wykorzystanie w przyszłości. W pełni wartościową informację stanowią dane wraz z ich dokumentacją (metadanymi), która
powinna pozwolić użytkownikom na określenie zakresów informacyjnych zbiorów
danych i ich przydatności do indywidualnych zastosowań, a także umożliwić ich
wyszukiwanie. Z korzyści, jakie dają metadane należy wymienić następujące [4]:
––
––
––
––
––
––

––
––

ułatwiają tworzenie i zarządzanie dużymi zasobami danych,
pozwalają na uniknięcie powielania zbiorów danych,
pozwalają na optymalną aktualizację zbiorów danych,
umożliwiają określenie przydatności danych w zależności od wymagań
użytkownika,
ułatwiają wyszukiwanie i wykorzystanie danych,
ułatwiają użytkownikowi korzystanie z zasobów danych poprzez ich łatwiejszą lokalizację, uzyskanie informacji o dostępności, możliwościach
nabycia i wykorzystania,
pozwalają na optymalne planowanie pozyskiwania i aktualizacji danych,
umożliwiają realizację usług w ramach infrastruktury danych przestrzennych.

Przedrostek meta wywodzi się z języka greckiego i wskazuje na wyższy poziom
lub szerszy zakres znaczenia, stąd metadane oznaczają dane o danych – zbiór informacji lub charakterystyk, które te dane opisują. Klasycznym przykładem metadanych jest katalog biblioteczny, zawierający informacje o wydawnictwach,
a w kartografii opisy pozaramkowe mapy, zawierające informacje o nazwie i godle
arkusza, użytych znakach (symbolizacja), aktualności, autorze, układzie współrzędnych, itp. Metadane, które opisują zbiory danych przestrzennych, powinny zawierać informacje o położeniu i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzeniu,
dokładności, szczegółowości i aktualności zbioru danych, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach
uzyskania dostępu do danych zbiorów oraz ich użycia w określonym celu [4]. Do-
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kładny zakres metadanych uzależniony jest od profilu, zgodnie z którym są one
opracowywane. W roku 2008 opublikowany został polski krajowy profil metadanych. Elementy obligatoryjne dla danych przestrzennych gromadzonych w polskim
zasobie geodezyjnym i kartograficznym opisane zostały w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia PZGiK, w Załączniku nr 2 [14]. Dokumenty te zostały dokładniej
omówione w kolejnych podrozdziałach.

9.1.1. Rodzaje metadanych
Organizacja Global Spatial Data Infrastructure Association (GSDI Association) wyróżniła trzy poziomy stosowania metadanych, z których wynika podział na
trzy rodzaje metadanych [4]: wyszukania, rozpoznania i stosowania.
Metadane wyszukania (discovery metadata) to minimum informacji, które
pozwolą użytkownikowi na wyobrażenie sobie natury i zawartości zbioru danych.
Służą do wybrania zbiorów danych przestrzennych i/lub usług danych przestrzennych, które spełniają wymagania użytkownika, udzielając odpowiedzi na pytania:
––
––
––
––
––

co? – tytuł i opis zbioru danych,
dlaczego? – podstawowe przeznaczenie i zakres stosowania danych,
kiedy? – data utworzenia zbioru danych i cykl ich aktualizacji,
kto? – producent, dostawca, główni użytkownicy,
gdzie? – obszar geograficzny, do którego dane się odnoszą, podany za
pomocą współrzędnych, nazw geograficznych lub administracyjnych,
–– jak? – struktura zbioru i sposób dostępu do danych.
Metadane rozpoznania (exploration metadata) pozwalają określić przydatność danych pod względem ich wykorzystania w konkretnym celu, ocenić ich
właściwości i nawiązać kontakt z osobą lub instytucją odpowiedzialną za dane i ich
udostępnianie. Odpowiadają na pytania dotyczące:
–– zawartości zasobu,
–– dokładności danych,
–– pochodzenia danych źródłowych,
–– częstotliwości aktualizacji.
Metadane stosowania (exploitation metadata) zawierają informacje potrzebne do określenia sposobu dostępu do danych, ich transferu, wczytywania
i interpretacji w oprogramowaniu użytkownika. Często zawierają schemat organizacyjny, informacje o formacie danych, a także o ich odwzorowaniu i geometrii.
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9.1.2. Poziomy hierarchii metadanych
Poszczególne rodzaje metadanych mają formę kaskadową, w której użytkownik porusza się po kolejnych poziomach, by określić jakie dane są dostępne
i jaka jest ich przydatność do konkretnego zastosowania, by uzyskać dostęp do
danych, a wreszcie by je wprowadzić do aplikacji użytkownika i przetwarzać. Metadane mogą istnieć na poziomie kolekcji (np. serie zobrazowań satelitarnych), produktów (np. mozaika obrazów), jednostkowych danych (np. klasy obiektów wektorowych), grupy obiektów określonego typu (np. dróg pewnej kategorii), a nawet
określonych obiektów (np. pojedynczej drogi). W praktyce większość metadanych
dotyczy poziomu zbioru danych [4].

9.2. Podstawy prawne stosowania metadanych
Obowiązek stosowania metadanych wynika z dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej)
oraz Rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania dyrektywy w zakresie 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; Dz. Urz. UE L 326 z 04.12.2008). Zapisy Dyrektywy INSPIRE
stosowane są głównie do „danych przestrzennych przechowywanych przez organy
publiczne lub w ich imieniu oraz do wykorzystywania danych przestrzennych przez
organy publiczne przy wykonywaniu ich zadań publicznych” [3] . Zakresy tematyczne zbiorów danych, które podlegają opisowi metadanymi w świetle dyrektywy
INSPIRE obejmują tematykę danych przechowywanych w państwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym (między innymi: systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, jednostki administracyjne, działki katastralne). Zbiory danych
BDOT10k przechowywane w PZGiK są więc częścią zbioru danych podlegającego
regulacjom zawartym w wymienionych dokumentach. Akty prawa europejskiego
można pobrać z strony internetowej www.eur-lex.europa.eu w wybranym języku
obowiązującym w państwach Unii Europejskiej. W prawie polskim obowiązującym dokumentem jest ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz. U. 2010 r. nr 76, poz. 489). Akty prawne, zarówno polskie jak
i unijne, dotyczące INSPIRE pobrać można ze strony Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii - http://www.gugik.gov.pl/bip/inspire/prawo.
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9.2.1. Metadane w ujęciu Dyrektywy INSPIRE
Dyrektywa INSPIRE [3] uściśla ogólną definicję metadanych formułowaną
zazwyczaj jako „dane o danych”. W rozdziale II Dyrektywy, w całości poświęconemu metadanym, metadane zostały zdefiniowane jako „informacje opisujące zbiory
danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie” (art. 3 ust. 6). Zgodnie z tą definicją metadane
dla INSPIRE obejmują informacje o:
–– zgodności zbiorów danych przestrzennych z przepisami wykonawczymi,
o których mowa w art. 7 ust. 1,
–– warunkach uzyskania dostępu do zbiorów danych przestrzennych i ich
wykorzystania oraz usług danych przestrzennych jak również odpowiednich opłat,
–– jakości i ważności zbiorów danych przestrzennych,
–– organach publicznych odpowiedzialnych za utworzenie, administrowanie, utrzymywanie i dystrybuowanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych,
–– ograniczeniach dostępu publicznego oraz powodów takich ograniczeń,
(art. 13).
Zapis z dyrektywy został w niemal niezmienionej treści wprowadzony do
Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.
2010 r. nr 76 poz. 489), która jest transpozycją Dyrektywy INSPIRE na realia polskie. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek utworzenia oraz
uaktualniania metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych. W świetle
zapisów omawianej ustawy Główny Geodeta Kraju jest organem wiodącym w zakresie następujących tematów danych przestrzennych:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

systemy odniesienia za pomocą współrzędnych,
systemy siatek georeferencyjnych,
nazwy geograficzne,
jednostki administracyjne,
adresy,
działki ewidencyjne,
sieci transportowe,
ukształtowanie terenu,
użytkowanie ziemi,
ortoobrazy,
budynki,
gleba,
usługi użyteczności publicznej i służby państwowe,
obiekty produkcyjne i przemysłowe,
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–– gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze.
Ustawa nakłada na Głównego Geodetę Kraju następujące obowiązki:
–– tworzenie i utrzymanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej,
–– prowadzenie publicznie dostępnej ewidencji zbiorów oraz usług danych
przestrzennych objętych infrastrukturą i nadanie im jednolitych identyfikatorów [13],
–– sporządzanie projektów informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania infrastruktury, opracowywanie projektów planów udziału organów administracji publicznej w jej tworzeniu, współpraca
z wojewodami i jednostkami samorządów terytorialnych oraz z Komisją Europejską, określanie zakresu wymiany danych o obiektach
położonych na granicach Rzeczpospolitej Polskiej (dokładniejszy zakres obowiązków Głównego Geodety Kraju zawarty jest w art. 19
ustawy).
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej wprowadza także
zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którymi dane
BDOT10k (rozumiane jako „bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:10 000-1:100 000) należą do zbiorów danych „stanowiących podstawę krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej” [13]. Dokładniejszy opis zmian w Ustawie Prawo geodezyjne
i kartograficzne znajduje się w rozdziale 4.2 – „Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne”.
Zarówno Dyrektywa, jak i Ustawa zawierają bardzo ogólne zapisy dotyczące
metadanych.

9.2.2. Metadane w ujęciu Rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania
dyrektywy 2007/2/WE w zakresie metadanych
Rozporządzenie Komisji [12] jest aktem wykonawczym do Dyrektywy INSPIRE [3]. Najbardziej istotną treść, z praktycznego punktu widzenia, zawiera Załącznik do Rozporządzenia, złożony z części A, B, C, D. W części B Załącznika (Elementy
metadanych) wymieniono 27 obligatoryjnych elementów metadanych, realizujących zapisy Dyrektywy, w podziale na 10 grup:
–– identyfikacja,
–– klasyfikacja danych przestrzennych i usług danych przestrzennych,
–– słowo kluczowe,
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––
––
––
––
––
––

położenie geograficzne,
odniesienie czasowe,
jakość i ważność,
zgodność,
wymogi dotyczące dostępu i użytkowania,
organizacje odpowiedzialne za tworzenie zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych oraz zarządzanie nimi, ich przechowywanie i rozpowszechnianie,
–– metadane na temat metadanych.
Oprócz wyszczególnienia i hierarchii obligatoryjnych elementów metadanych w Rozporządzeniu znajdują się także objaśnienia każdego elementu ułatwiające jego identyfikację dla konkretnego zbioru danych – np. BDOT10k. Warto
zwrócić uwagę na rozbieżność hierarchii metadanych pomiędzy dyrektywą INSPIRE a normą ISO. W standardzie ISO wyszczególniane są sekcje (pakiety), encje
oraz elementy metadanych, natomiast w dyrektywnie INSPIRE przyjęto podział na
sekcje (grupy), elementy, odniesienia oraz składniki (elementy odniesień). W obu
dokumentach przyjęto tę samą definicję elementu metadanych (zgodnie z normą
ISO19115) jako dyskretnej jednostki danych [21]. W profilu INSPIRE część elementów metadanych z normy ISO funkcjonuje nie jako elementy, lecz jako składniki
odniesień do innych elementów [19]. Zgodnie z tak przyjętymi założeniami INSPIRE obejmuje 14 elementów metadanych wg ISO. W Rozporządzeniu Komisji zaznaczono, że zawiera ono wyszczególnienie obligatoryjnych elementów metadanych
do spełnienia wymogów dyrektywy INSPIRE. Przedstawiony w Rozporządzeniu
zbiór elementów metadanych jest zbiorem otwartym, co oznacza, że może być
rozbudowany o elementy wynikające z prawa krajowego lub inne informacje dodatkowe [12]. W przypadku danych BDOT10k oznacza to, konieczność uwzględnienia w pliku z metadanymi wszystkich elementów obligatoryjnych wymienionych w Rozporządzeniu oraz możliwość uwzględnienia w metadanych informacji
charakterystycznych dla tego konkretnego rodzaju danych. Jako przykład podać
można infomację o wersji GML, w jakiej opracowano dany zbiór BDOT10k. Jest to
element nieuwzględniony w omawianym Rozporządzeniu, który dodatkowo został
wpowadzony do polskiego profilu metadanych zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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9.2.3. Standardy dotyczące metadanych
Podstawą do tworzenia i prowadzenia metadanych są międzynarodowe dokumenty:
–– ISO 19115:2003/Cor 1:2006 Geographic information – Metadata,
–– ISO 19119:2005 Geographic information – Services,
–– ISO/TS 19139:2007 Geographic information - Metadata – XML schema
implementation,
–– ISO 15836:2003 Information and documentation — The Dublin Coremetadata element set.
Norma ISO 19115 – Metadane definiuje model opisu informacji geograficznej
i związanych z nią usług danych przestrzennych. W normie tej zdefiniowane zostały
sekcje, encje i elementy metadanych, a także ich charakter: obligatoryjny, fakultatywny lub warunkowy. Powiązania i zależności, jakie zostały między nimi ustanowione, określają organizację metadanych. Każda encja i element metadanych musi mieć
podaną nazwę, dziedzinę, stereotyp oraz obowiązek występowania w opisie. Model
metadanych zawiera 104 encje i ponad 400 elementów metadanych, które uzupełnia lista 28 predefiniowanych list kodowych i typów wyliczeniowych. Obszary logiczne struktury metadanych zostały pogrupowane w 14 pakietów metadanych zawierających informacje o: metadanych, identyfikacji danych, ograniczeniach nałożonych
na dane, jakości danych, zakresie i częstotliwości aktualizacji danych, reprezentacji
przestrzennej danych, systemie odniesień przestrzennych, treści zasobu, sposobie
prezentacji kartograficznej danych, dystrybucji danych, zasięgu przestrzennym i czasowym danych, schemacie aplikacyjnym, stronie odpowiedzialnej za dane oraz rozszerzeniu metadanych. Podstawowy zbiór metadanych, wymagany do zapewnienia
pełnego zakresu zastosowań metadanych (wyszukiwanie danych, określanie przydatności danych, dostęp do danych, transfer danych i wykorzystanie danych cyfrowych), składa się z 22 elementów i nazywa się bazowym zbiorem metadanych [9].
Norma ISO 19119 – Usługi określa rodzaje usług geograficznych, definiuje interfejsy usług i powiązania usług w kontekście modelu Open Systems Environment8.
Usługi te również opisywane są metadanymi. Obligatoryjnymi metadanymi usług są:
typ usługi, nazwa operacji, platforma, na której operacja została zaimplementowana, punkt kontaktowy, nazwy stosowanych słowników i instytucje odpowiedzialne
za słowniki [10].
8

Open Systems Environment OSE- środowisko otwartych systemów OSE, szeroki zestaw łą-

czy, usług i wspomagających formatów wraz z aspektami użytkownika służący do zapewnienia współdziałania i/lub zdolności do przenoszenia aplikacji, danych lub osób w sposób określony poprzez standardy informatyczne oraz profile (Źródło e-przewodnik.gugik.gov.pl).
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Norma ISO 19139 – Metadane – Specyfikacje implementacyjne zawiera
specyfikację techniczną określającą model interpretacyjny XML oraz definicję odpowiadającego mu schematu XSD dla potrzeb gromadzenia i transferu metadanych
[11]. Potrzeba istnienia tej normy wynika z faktu, że opisy i definicje zawarte w normie ISO 19115 mają charakter ogólny. Do ich praktycznego zastosowania potrzebna
jest standaryzacja ich zapisu w konkretnym języku (w tym przypadku XML).
Dużym udogodnieniem podczas korzystania z norm ISO może być internetowy przewodnik do norm w dziedzinie Informacji Geograficznej, który jest
efektem współpracy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Przewodnik dostępny jest poprzez stronę internetową
e-przewodnik.gugik.gov.pl i znaleźć w nim można definicje, w języku polskim i angielskim, pojęć wykorzystywanych w poszczególnych normach ISO wraz z objaśnieniami i przykładami. Zgodnie z założeniami przewodnik ma być „przedsięwzięciem
o charakterze ciągłym, systematycznie modyfikowanym w miarę postępu prac normalizacyjnych i zgłaszanych uwag użytkowników” [21].
Oprócz norm dotyczących stricte danych przestrzennych warto wspomnieć
o bardziej ogólnych standardach opisujących metadane zbiorów danych elektronicznych. Do najbardziej popularnych należy Dublin Core Metadata Element Set dostępny nieodpłatnie (w przeciwieństwie do norm ISO) na stronie internetowej www.
dublincore.org/specifications/, przyjęty także jako standard przez Międzynarodową
Organizację Normalizacyjną (ISO 15836:2003). Omawiany profil metadanych skupia
się na opisie zasobów elektronicznych za pomocą 15 bazowych elementów:
–– Title (tytuł),
–– Creator (twórca),
–– Subject (temat),
–– Description (opis),
–– Publisher (wydawca),
–– Contributor (współtwórca),
–– Date (data),
–– Type (klasa),
–– Format (typ, rodzaj zawartości),
–– Identifier (identyfikator),
–– Source (źródło).
Pierwotnie profil ten zaprojektowano do opisu zasobów bibliotecznych
obecnie jest powszechnie stosowany na świecie także w projektach o innej tematyce. Standard ten nie uwzględnia jednak całej specyfiki danych przestrzennych
i w odniesieniu do nich może być stosowany, jeśli nieodłączną część zasobu stanowi dokumentacja tekstowa i graficzna, nie posiadająca odniesienia przestrzennego
[14] (ISO 15836:2003).
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9.3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Profil metadanych to podzbiór klas i elementów podstawowego standardu
metadanych, opcjonalnie rozszerzony o dodatkowe elementy metadanych, utworzony w celu zaspokojenia wymagań pewnej grupy użytkowników. Aktualnie obowiązujący profil metadanych dla BDOT10k jest zawarty z Rozporządzeniu w Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Według Rozporządzenia jednym z elementów PZGiK są metadane (§ 7, ust. 3,
pkt 1c).
„Metadane, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. c, tworzy się dla:
1) zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust.
1a pkt 1-5 i pkt 7-11 oraz ust. 1b, art. 7a pkt 16a oraz art. 24 b ust. 1 pkt
1 ustawy oraz zintegrowanych kopii baz danych, o których mowa w art. 4
ust. 1a pkt 8 ustawy;
2) dokumentów elektronicznych, przechowywanych w bazach systemu
PZGiK, wchodzących w skład operatów technicznych przyjętych do zasobu;
3) materiałów zasobu innych niż wymienione w pkt 1 i 2.” [21 § 12. 1.]
Specyfikację struktury oraz treści metadanych, określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia. Specyfikacja ta obejmuje:
1) „dla zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art.
4 ust. 1a pkt 1–5 i pkt 7–11 i ust. 1b, art. 7a pkt 16a oraz art. 24b ust. 1 pkt
1 ustawy, oraz zintegrowanych kopii baz danych, o których mowa w art. 4
ust. 1a pkt 8 ustawy:
a) zestawienie pojedynczych zbiorów danych oraz serii zbiorów danych opisywanych metadanymi,
b) wykaz elementów metadanych,
c) opis struktury elementów metadanych,
d) schemat XML metadanych;
2) dla materiałów zasobu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia:
a) wykaz elementów metadanych wraz z opisem ich struktury,
b) schemat XML metadanych;
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3) dla materiałów zasobu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:
a) wykaz elementów metadanych wraz z opisem ich struktury,
b) schemat XML metadanych.” (21, Załącznik 2 do Rozporządzenia
[14])
W wymienionych wykazach zawarto informacje o liczności elementów metadanych i ich statusie, który może być obligatoryjny „O” (należy bezwzględnie wypełnić), fakultatywny „F” (można wypełnić) lub warunkowy „W” (należy wypełnić w przypadku wystąpienia określonego warunku).
Zakres metadanych został przedstawiony w podziale na 12 głównych sekcji
(pkt 6 Załącznik 2 do Rozporządzenia [14]), które w stosunku do kategorii wyróżnionych w Rozporządzeniu Komisji w sprawie wykonania dyrektywy
2007/2/WE w zakresie metadanych [12], zawierają dodatkowe sekcje: Informacje
o zarządzaniu pojedynczym zbiorem danych lub serią zbiorów danych oraz Informacje
o dystrybucji (Tab. 9.1).
Tab. 9.1 Elementy metadanych według Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
L.p.

E l e m e n t

Status

Licz-

metadanych

elemen-

ność

Warunek

tu
Identyfikacja
1.

Tytuł

O

1

2.

Streszczenie

O

1

3.

Typ

O

1

4.

Adres

W

0..*

5.

Niepowtarzalny

O

1..*

Obligatoryjny, jeżeli jest dostępny URL.

identyfikator
6.

Język

O

1..*

7.

Standard zapisu zna-

W

0..*

ków

Obligatoryjny, jeżeli zastosowano kodowanie znaków nieoparte na XML, bez
wsparcia kodowania UTF-8.

8.

Typ

reprezentacji
przestrzennej

O

1..*
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Klasyfikacja danych przestrzennych
9.

Kategoria tematycz-

O

1..*

na
Słowo kluczowe
10.

Wartość słowa klu-

O

1..*

W

0..1

czowego
11.

Standardowy słownik źródłowy

Obligatoryjny, jeżeli użyte słowa kluczowe są zdefiniowane w opublikowanym
słowniku.

Położenie geograficzne
12.

Geograficzny prosto-

O

1..*

O

1..*

kąt ograniczający
13.

Układ odniesienia

Odniesienie czasowe
14.

Zakres czasowy

W

0..*

Obligatoryjny, jeśli taka informacja jest
dostępna i nie dotyczy danych aktualizowanych w trybie ciągłym.

15.

Data opublikowania

W

0..1

Obligatoryjny, jeżeli nie wskazano informacji dla elementów metadanych wymienionych w pkt 16 i 17.

16.

Data ostatniej wery-

W

0..1

fikacji

Obligatoryjny, jeżeli została wykonan
weryfikacja aktualności pojedynczego
zbioru danych lub serii zbiorów danych
oraz jeżeli nie wskazano informacji dla
elementów metadanych wymienionych
w pkt 15 i 17. .

17.

Data utworzenia

W

0..1

Obligatoryjny, jeżeli nie wskazano informacji dla elementów metadanych wymienionych w pkt 15 i 16.

18.

System odniesienia
czasowego

W

0..*

Obligatoryjny, jeżeli pojedynczy zbiór
danych lub jeden z jego typów obiektów przestrzennych zawiera informację
o czasie, która nie odnosi się do kalendarza gregoriańskiego lub do czasu uniwersalnego.
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Jakość i ważność
19.
20.

Pochodzenie
Rozdzielczość

prze-

O

1

W

0..*

strzenna

Obligatoryjny w przypadku pojedynczych zbiorów danych lub serii zbiorów
danych, dla których określona jest równoważna skala lub rozdzielczość.

Zgodność
21.

Specyfikacja

O

1

22.

Stopień zgodności

O

1

23.

Wyjaśnienie

O

1

Informacje o zarządzaniu pojedynczym zbiorem danych lub serią zbiorów danych
24.

Informacja o zarzą-

F

0..1

dzaniu pojedynczym
zbiorem danych lub
serią zbiorów danych
Wymogi dotyczące dostępu i użytkowania
25.

Warunki

dotyczące

O

1..*

O

1..*

dostępu i użytkowania
26.

Ograniczenia w dostępie publicznym

Organizacje odpowiedzialne za tworzenie pojedynczych zbiorów danych lub serii zbiorów danych oraz zarządzanie nimi, ich przechowywanie i rozpowszechnianie
28.

Jednostka odpowie-

O

1..*

O

1

dzialna
29.

Rola jednostki odpowiedzialnej

Informacje o dystrybucji
30.

Kodowanie

O

1..*

Metadane na temat metadanych
31.

Punkt

kontaktowy

O

1..*

metadanych
32.

Data metadanych

O

1

33.

Język metadanych

O

1
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Struktura elementów metadanych została opisana w formie tabelarycznej
dla poszczególnych baz danych przechowywanych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym takich jak: BDOO, BDOT10k, PRNG, PRG, EGiB, CR ZSIN,
GESUT, K-GESUT, BDOT500, PRPOG, BDSOG, RCiWN, ZLiS, Orto, NMT. W tabeli
znajdziemy objaśnienie każdego elementu metadanych oraz dopuszczalne wartości - jeżeli są one uzależnione od zbioru danych, który podlega opisowi. Przykładowo „kategoria tematyczna” objaśniona jest w następujący sposób:
„Jest schematem klasyfikacji pozwalającym na wstępne, tematyczne pogrupowanie przestrzennych zbiorów danych, wykorzystywanym jako najbardziej
ogólne kryterium podczas poszukiwania pojedynczych zbiorów danych lub serii
zbiorów danych przez użytkowników.”
Dla danych BDOT10k element ten przyjmie jedną z dopuszczalnych wartości:
–– granice („boundaries”),
–– mapy zasadnicze obrazowe/użytkowanie terenu („imageryBaseMapsEarthCover”),
–– wody śródlądowe („inlandWaters”),
–– transport („transportation”),
–– usługi użyteczności publicznej/łączność („utilitiesCommunication”),
–– środowisko naturalne („environment”),
–– infrastruktura („structure”) [14].
W punkcie 8 Załącznika 2 do Rozporządzenia podano schemat XML metadanych dla zbiorów danych zawartych w bazach danych i innych elementów zasobu oraz dla dokumentów elektronicznych, przechowywanych w bazach systemu PZGiK, wchodzących w skład przyjętych do zasobu operatów technicznych.
Schematy aplikacyjne wykorzystywane do kontroli danych BDOT10k (wcześniej
TBD) zawierały definicje składu i struktury odpowiadających im zbiorów danych.
Podobnie schematy XML metadanych zawierają analogiczne definicje dotyczące
zbiorów danych o danych. W schemacie zawarte są wszystkie informacje na temat
dopuszczalnych typów danych, nazewnictwa elementów, ich kolejności itp. Schematy definiujące strukturę plików XML powinny być wykorzystywane na etapie
tworzenia i walidacji metadanych przez oprogramowanie przeznaczone do tych
zadań. Zapewni to jednolity sposób opracowania niezbędny do zachowania wysokiego poziomu standaryzacji metadanych.
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9.3.1. Dane podlegające opisowi
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opisowi za pomocą metadanych podlegają:
–– zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w art. 4
ust. 1a pkt 1–5 i pkt 7–11 i ust. 1b, art. 7a pkt 16a oraz art. 24b ust. 1 pkt
1 ustawy, oraz zintegrowanych kopii baz danych, o których mowa w art.
4 ust. 1a pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [22], w skład
których wchodzą następujące bazy danych:
• Baza danych ogólnogeograficznych (BDOO),
• Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k),
• Zintegrowana kopia bazy danych obiektów topograficznych
(Z-BDT10k),
• Baza danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG),
• Baza danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek
podziałów terytorialnych kraju (PRG),
• Baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
• Centralne repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów
i budynków (CR ZSIN),
• Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
• Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
(K-GESUT),
• Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5 000, prowadzona dla terenów miast oraz zwartych
zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
(BDOT500),
• Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG),
• Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
• Baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
• Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych (BDZLiS),
• Baza danych ortofotomapy (BDOrto),
• Baza danych numerycznego modelu terenu (BDNMT)
–– dokumenty elektroniczne, przechowywane w bazach systemu PZGiK,
wchodzące w skład przyjętych do zasobu operatów technicznych,
–– inne dokumenty zasobu [14].
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Dla innych zbiorów danych przestrzennych, w szczególności zawartych w regionalnych i lokalnych systemach informacji przestrzennej, utworzenie metadanych jest zalecane. Odpowiedzialność za prowadzenie metadanych zostaje przypisana poszczególnym jednostkom służby geodezyjnej i kartograficznej: CODGiK,
WODGiK oraz PODGiK.

9.3.2. Tworzenie i aktualizacja metadanych
Metodologia tworzenia metadanych opiera się na kilku krokach:
–– zapoznanie się z dokumentacją profilu metadanych,
–– wyodrębnienie zbiorów danych i ewentualne pogrupowanie ich w serie
danych,
–– przyjęcie nazewnictwa dla zbiorów i ewentualnych serii danych przestrzennych zgodnie z zapisami dokumentacji profilu metadanych,
–– przygotowanie zasięgów przestrzennych dla zbiorów danych i ewentualnych serii danych,
–– zebranie informacji dotyczących danych kontaktowych podmiotów,
–– utworzenie metadanych dla zbiorów i ewentualnych serii danych w edytorze metadanych,
–– walidacja metadanych,
–– publikacja metadanych na serwerze katalogowym.
Czynności tworzenia i aktualizacji metadanych powinny być przeprowadzone w oprogramowaniu zapewniającym zgodność wytwarzanych plików z obowiązującymi przepisami oraz założeniami danego profilu metadanych. Kontrola metadanych powinna być wykonywana nie rzadziej niż co 3 lata [6].

9.4. Publikacja i zarządzanie metadanymi
Publikacja metadanych odbywa się poprzez portale internetowe (geoportale). Z tematem udostępniania metadanych związane są ściśle pojęcia serwerów
katalogowych i usługi wyszukiwania. Na ryc. 9.1. zaprezentowany został schemat
funkcjonowania katalogu metadanych.
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Ryc. 9.1. Diagram przedstawiający wykorzystanie usług katalogowych w powiązaniu z odpowiednimi
elementami SDI, opracowanie własne według [17]

Twórca metadanych odpowiedzialny jest za wytworzenie metadanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dla danego zbioru danych przestrzennych. W przypadku danych BDOT10k będą to przepisy prawa krajowego
uwzględniające normy międzynarodowe – Rozporządzenie w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zarządca portalu dba o techniczną stronę systemu metadanych.
Do obowiązków administratora należy natomiast zasilanie, aktualizacja
i kontrola jakości zasobów metadanych oraz udostępnianie metadanych użytkownikom w zakresie przewidzianym w systemie uprawnień. Administratorem katalogu może być np. Wojewódzki Ośrodek Geodezyjny i Kartograficzny w przypadku
geoportalu danego województwa lub Główny Urząd Geodezji i Kartografii w przypadku portalu geoportal.gov.pl.
Użytkownik katalogu powinien mieć zapewniony dostęp do informacji pozwalających na lokalizację i ocenę możliwości wykorzystania danych. Dostęp ten
jest realizowany właśnie poprzez usługę katalogową opierającą się na przeszukiwaniu zasobów serwerów katalogowych na podstawie zadanych kryteriów wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania podawane są zwykle przez użytkownika poprzez formularz strony internetowej a następnie przesyłane przez aplikację jako
zapytanie do bazy danych. W celu zachowania interoperacyjności konieczna jest
nie tylko standaryzacja metadanych ale także samych serwerów i usług katalogowych. Specyfikacją wykorzystywaną w tym celu jest dokument CSW 2.0.2 opraco-
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wany przez Open Geospatial Consortium (dostępny poprzez stronę internetową
http://www.opengeospatial.org/standards/cat), który definiuje sposób implementacji usług katalogowych.
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10. Standardy i formaty wymiany danych
BDOT10k
Marcin Gwiżdż

10.1. Język GML
10.1.1. Zasady organizacji informacji w plikach GML
GML (ang. Geography Markup Language) to oparty na XML standard kodowania informacji geograficznej, opracowany przez OGC (ang. Open Geospatial
Consortium) i wprowadzony w 1999 r. w trakcie realizacji pierwszej fazy projektu
The Web Mapping Testbed (WMT-1) [1]. Służy on jako język modelowania systemów geograficznych oraz otwarty format wymiany danych, między różnymi systemami informacji geograficznej. Kluczowe pojęcia używane w GML pochodzą z serii
ISO 19100 i OpenGIS Abstract Specification [2].
GML jest oparty na abstrakcyjnym modelu rzeczywistości, opracowanym
przez OGC. Opisuje świat za pomocą elementów zwanych obiektami. Obiekt posiada listę właściwości (atrybutów) i geometrię. Każdy atrybut ma zdefiniowaną
nazwę, typ i wartość [1]. Cyfrowa reprezentacja rzeczywistości jest w języku GML
rozumiana jako zbiór obiektów, przy czym dane geograficzne dotyczą reprezentacji
świata w kategoriach przestrzennych, która jest niezależna od jakiejkolwiek wizualizacji tych danych [1]. Oznacza to, że za pomocą GML opisywane są właściwości
i geometria obiektów, ale nie ich symbolizacja (kolor, grubość linii, sygnatura itp.).
W GML, jak w każdym języku XML, informacje zapisywane są w postaci tekstu. Każdy GML składa się z dwóch zasadniczych części:
–– schematu, który definiuje strukturę dokumentu GML,
–– dokumentu GML, zawierającego dane (pliki z rozszerzeniem *.GML,
*.XML).
GML nie jest w dosłownym sensie językiem aplikacyjnym, przez co nie można go użyć wprost do celów praktycznych. GML definiuje jedynie elementy dotyczące aspektu przestrzennego geoinformacji i z tego powodu, aby zastosować go
w konkretnych dziedzinach, konieczne jest opracowanie schematów GML, zawierających elementy specyficzne dla danej dziedziny [3].
Schemat GML jest schematem XML, który pozwala na zapisanie całego modelu struktury danych, w tym m.in.:
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–– typów danych, zdefiniowanych w słowniku typów elementarnych lub
własnych,
–– elementów i ich grup,
–– atrybutów poszczególnych elementów,
–– hierarchii elementów (zagnieżdżeń),
–– kolejności elementów,
–– dopuszczalnych wartości atrybutów (słowników wartości),
–– wymagalności poszczególnych elementów w dokumencie,
–– wymagalności atrybutów dla każdego z elementów,
–– relacji do innych elementów i zbiorów danych,
–– itp.
Schemat GML zapisuje się jako DTD (ang. Document Type Definition) lub
XML Schema (plik z rozszerzeniem *.XSD). Z uwagi na ograniczenia DTD, jako podstawowego i rekomendowanego standardu służącego do definiowania struktury
dokumentu GML używa się obecnie prawie wyłącznie XML Schema.
XML Schema jest plikiem tekstowym, będącym częścią standardu XML. Składa się z trzech części:
–– elementarza (Part 0 Primer), zawierającego podstawowe informacje
o schemacie,
–– struktury (Part 1 Structures), opisującej model bazy danych,
–– typów danych (Part 2 Datatypes), definiujących wszystkie używane
w bazie typy danych.
Schemat aplikacyjny GML może być konstruowany na dwa sposoby:
–– poprzez zastosowanie reguł dla schematów aplikacyjnych GML bezpośrednio w XML Schema,
–– poprzez mapowanie schematu aplikacyjnego UML na schemat GML,
przy zastosowaniu reguł dla schematów aplikacyjnych GML i ISO 19118
(Informacja geograficzna – Kodowanie) [4].
Dokument GML jest dokumentem XML, składającym się z:
–– prologu, zawierającego deklarację XML, wersję XML, kodowanie znaków (encoding) i tryb dokumentu (standalone):
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>,
–– treści XML, zawierającej właściwe dane,
–– epilogu, w którym mogą być zawarte dodatkowe instrukcje dotyczące
przetwarzania dokumentu,
–– komentarzy.
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Każdy dokument GML musi zawierać dokładnie jeden element główny, ograniczony parą znaczników:
<Dane>
……
</Dane>.
Wewnątrz elementu głównego może być zagnieżdżona dowolna ilość elementów ograniczonych znacznikami, które tworzą drzewo.
Kontrola dokumentu GML polega na sprawdzeniu:
–– poprawności składniowej – wszystkich reguł składniowych GML
(np. domykalności znaczników),
–– poprawności strukturalnej – zgodności dokumentu ze schematem GML.
Do kontroli plików GML używa się parserów XML. Parsery dokonują głównie
kontroli składniowej, ale istnieją również aplikacje, które po wskazaniu schematu,
kontrolują także poprawność strukturalną pliku GML.
Zalety GML:
–– jest oparty na modelu geoprzestrzennym (OGC Abstract Specification),
który został zaakceptowany przez większość dostawców GIS na świecie,
–– jest aplikacją języka XML, a więc jest niezależny od platformy i umożliwia prostą wymianę danych między rożnymi systemami,
–– umożliwia łatwą kontrolę integralności danych,
–– można go czytać i edytować za pomocą prostego edytora tekstu,
–– pozwala na integrację z innymi, nie przestrzennymi danymi XML,
–– umożliwia przejrzysty i praktyczny zapis hierarchicznej struktury danych.

10.1.2. Wersje języka GML
Od czasu powstania tj. od roku 1999, opublikowano kilka wersji języka GML:
1.0, 2.0, 2.1.1, 2.1.2, 3.0, 3.1.1, 3.2.1, ale na potrzeby Bazy Danych Obiektów Topograficznych, wykorzystano dwa z nich:
–– GML 2.1.2, na którym bazowały schematy aplikacyjne 1.x i 2.x,
–– GML 3.2.1, stanowiący podstawę schematu aplikacyjnego zgodnego
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych
oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardo-
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wych opracowań kartograficznych (Dz. U. 2011 r. nr 279 poz. 1642) wraz
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r.
o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1031).

10.2. Schematy aplikacyjne
Schemat aplikacyjny jest to sformalizowany, jednoznaczny i kompletny opis
struktur informacyjnych dla określonego zakresu tematycznego, stanowiący wynik
modelowania pojęciowego [4]. Definiuje on:
––
––
––
––
––
––
––
––

typy obiektów,
typy atrybutów obiektów,
związki między obiektami,
ograniczenia obiektów,
systemy odniesień dla opisania położenia i czasu,
elementy jakości danych,
metadane,
itp.

Pierwszym schematem aplikacyjnym, stworzonym na potrzeby bazy danych
obiektów topograficznych, był schemat aplikacyjny TBDGML wer. 1.0, stanowiący
element Wytycznych technicznych TBD. Umożliwiał on przekazanie pozyskanych
danych BDOT do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(CODGiK).
Kolejne modyfikacje wytycznych wprowadzane na przestrzeni lat, pociągały
za sobą zmiany schematów aplikacyjnych. Następcami schematu 1.0, które weszły
do powszechnego użytku, były schematy 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37.
Wspólną cechą wszystkich schematów 1.x był zapis struktury BDOT w postaci pojedynczego pliku XSD.
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Ryc. 10.1 Fragment schematu aplikacyjnego TBD 1.37 (GUGiK)

Każdy dokument XML w katalogu TOPO zbioru GML odwoływał się do tego
samego pliku schematu XSD:
…xsi:schemaLocation=”http://www.gugik.gov.pl/TBDGML_ver1_33.xsd”>.
Wprowadzone w 2008 r. przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wytyczne techniczne „Baza Danych Topograficznych (TBD) – wersja 1.0, uzupełniona”,
zmieniły zasadniczo schemat aplikacyjny TBD. Nowy schemat 2.0.2 został oparty
na specyfikacji World Wide Web z roku 2001 oraz schemacie GML w wersji 2.1.2,
który stanowi integralną część schematu aplikacyjnego TBDGML. Z uwagi na podział obiektów BDOT na komponent TOPO (zasób podstawowy) i KARTO (zasób
kartograficzny), schemat aplikacyjny TBDGML został podzielony na dwa niezależne
schematy TBDTOPO i TBDKARTO, skonstruowane na zasadzie łączenia schematów
cząstkowych odzwierciedlających sposób wyodrębnienia poszczególnych plików
GML na poziomie definicji zbioru danych [5].
W miejsce pojedynczego pliku XSD pojawiły się schematy cząstkowe.
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Ryc. 10.2 Fizyczna organizacja schematu aplikacyjnego TBDGML 2.0.2 [5]

W ramach schematu TBDTOPO wyodrębniono 76 schematów cząstkowych
(features), 2 schematy bazowe (tbd_topo.xsd, tbd_base_topo.xsd) oraz 3 schematy definiujące słowniki atrybutów (tbd_base_sl.xsd, tbd_base_slp.xsd, tbd_base_
slx.xsd), natomiast w schemacie TBDKARTO wyodrębniono 132 schematy cząstkowe (features) oraz 2 schematy bazowe (tbd_karto.xsd, tbd_base_karto.xsd).
Każdy schemat cząstkowy, prócz definicji właściwej klasy obiektów, zawierał
również odwołanie do zdefiniowanego globalnie typu „Metadane”, umożliwiając
w ten sposób dołączanie do plików z danymi metadanych na poziomie pojedynczej
klasy obiektów.
Dowolny plik *.XML z katalogu TOPO lub KARTO, zawierający dane z wybra-
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nej klasy obiektów, odnosił się do schematu cząstkowego, w którym zdefiniowana
była struktura tej klasy obiektów np.:
xsi:schemaLocation=”http://www.gugik.gov.pl/TBD
..\INF\TBDGML\tbd\2.0.4.7\topo\features\adoe_a.xsd”>.
Do przedstawienia geometrii obiektów wykorzystano trzy typy
(gml:PointPropertyType, gml:LineStringPropertyType, gml:PolygonPropertyType),
opisane w schemacie bazowym tbd_base.xsd.
Do użytku weszły następujące schematy aplikacyjne TBDGML w wersji 2.x:
2.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.2.1, 2.0.2.2, 2.0.3, 2.0.4.1, 2.0.4.3, 2.0.4.5, 2.0.4.7.
Łącznie w trakcie realizacji BDOT wykorzystano 16 schematów aplikacyjnych. Różniły się one między sobą:
–– strukturą plików xsd,
–– klasami i tabelami,
–– atrybutami w klasach i tabelach,
–– wartościami i znaczeniami słowników,
–– typami pól,
–– definicjami identyfikatorów ID obiektów.
To sprawiło, że dane BDOT pozyskiwane w różnych okresach czasu, choć pokryły większą część kraju, nie były jednorodne.
Realizując zapisy art. 19 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
uregulowano ostatecznie kwestie schematu aplikacyjnego BDOT, wprowadzając w życie Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych
(Dz. U. 2011 r. nr 279 poz. 1642) wraz z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1031).
W dokumencie tym, dążąc do ujednolicenia i harmonizacji BDOT z innymi rejestrami państwowymi (PRNG, EMUiA itp.), mocno zmodyfikowano model
pojęciowy BDOT, opierając go na GML 3.2.1. W miejsce BDOT, wprowadzono
BDOT10k, jako bazę danych obiektów topograficznych oraz jej zgeneralizowaną
postać BDOO, jako bazę danych obiektów ogólnogeograficznych.
Szczegółowy opis schematu aplikacyjnego BDOT10k i BDOO zamieszczono
w załączniku nr 1 do Rozporządzenia. Schemat aplikacyjny GML rozdzielono na 3
pliki xsd:
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–– BT_ModelPodstawowy.xsd, w którym przedstawiono na najwyższym
poziomie abstrakcji wspólne dla wszystkich rejestrów państwowych
właściwości elementów świata rzeczywistego,
–– OT_BDOT10k_BDOO.xsd, definiujący strukturę bazy danych obiektów
topograficznych i ogólnogeograficznych,
–– OT_BDOT10k_Slowniki.xsd, w którym zapisano wszystkie dopuszczalne
wartości atrybutów,
oraz plik gml.xsd, opisujący ogólną strukturę GML 3.2.1.
Każdy typ obiektu w schemacie aplikacyjnym jest opisany przez:
––
––
––
––

nazwę typu obiektu,
atrybuty obiektu,
role w powiązaniach między obiektami,
powiązania pomiędzy obiektami tego samego lub różnych typów,
w tym:
• relacje atrybutowe,
• relacje przestrzenne i topologiczne,
• relacje czasowe;
–– związki typu generalizacja – specjalizacja względem obiektów innych
typów,
–– ograniczenia, w tym liczność elementów.
Nowy schemat aplikacyjny wprowadza zmiany nie tylko w samej jego organizacji i zapisie, ale modyfikuje dotychczasowy model bazy danych, zmieniając
nazwy oraz liczbę klas i tabel, atrybutów, słowników, dopuszczalnych wartości itp.
Jednocześnie odchodzi od rozdzielenia obiektów topograficznych i kartograficznych w dwóch oddzielnych plikach XSD.
GML jest najlepszym sposobem udostępniania danych BDOT10k, gwarantującym przekazanie pełnej struktury bazy danych. W większości przypadków wymaga jednak dedykowanej nakładki na aplikację GIS/CAD, umożliwiającej odczytanie
plików GML z zachowaniem wszystkich założeń modelu danych BDOT10k.
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10.3. Standardy wymiany danych GIS de facto
10.3.1. Shapefile
Shapefile to wprowadzony na początku lat 90-tych format plików grafiki
wektorowej, stosowany dla danych geoprzestrzennych. Jest on rozwijany i regulowany na zasadzie otwartego standardu, głównie przez ESRI.
Shapefile umożliwia przechowywanie geometrii i atrybutów obiektów. Stosuje się go głównie do opisu przestrzeni dwuwymiarowej, choć możliwy jest zapis
obiektów trójwymiarowych. Składa się z kilku plików, z których każdy przechowuje
inny rodzaj informacji. Trzy z nich: SHP, SHX i DBF są obowiązkowe, pozostałe są
plikami dodatkowymi. Wszystkie pliki muszą się znajdować w tym samym katalogu
i mieć tą samą nazwę (ale różne rozszerzenie). Nazwa plików powinna być zgodna
z konwencją „8,3 filename”, czyli mieć maksymalnie 8 znaków (+3 znaki rozszerzenia). Zapewnia to kompatybilność z wszystkimi aplikacjami. Niektóre współczesne
aplikacje umożliwiają stosowanie dłuższych nazw, ale wówczas plik może nie być
obsługiwany przez starsze oprogramowanie.
Tab. 10.1 – Pliki składowe Shapefile i ich wymagalność [6]
Rozszerzenie

Opis

Wymagalność

*.SHP

Geometria obiektów

Tak

*.SHX

Położenie identyfikatorów obiektów w pliku *.SHP

Tak

*.DBF

Informacje o atrybutach obiektów

Tak

*.SBN *.SBX

Indeksy przestrzenne obiektów

Nie

*.ATX

Indeks atrybutów utworzonych w ArcCatalog

Nie

*.IXS *.MXS

Indeks geokodowania dla odczytu i zapisu

Nie

*.PRJ

Definicja układu współrzędnych

Nie

*.XML

Metadane dla środowiska ArcGIS

Nie

SHP jest głównym plikiem, od którego wywodzi się nazwa formatu. Zawiera
on dane geometryczne obiektów. Sam plik SHP jest jednak niekompletny. Do poprawnego otworzenia konieczny jest plik zarządzający identyfikatorami rekordów
(SHX) oraz plik definiujący atrybuty opisowe (DBF). Plik SHP posiada wiele ograniczeń:
–– pozwala na zapisywanie tylko prostych rodzajów geometrii: punkt, polilinia, wielobok,
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–– nie udostępnia możliwości zapisu krzywych - są one zamieniane na
obiekty liniowe z gęsto rozmieszczonymi wierzchołkami,
–– nie obsługuje parametru tolerancji położenia obiektu,
–– jest mało wydajny w analizach przestrzennych, jeżeli zawiera dużą liczbę obiektów.
DBF (ang. Data Base File) jest jednym z pierwszych formatów bazodanowych, wprowadzonym w roku 1980. Plik DBF jest plikiem niezależnym, przechowującym tabelę atrybutów obiektów. W formacie shapefile został on zaadoptowany
do przechowywania informacji opisowych o obiektach. Ponieważ DBF oparty jest
na starszej wersji standardu dBase, również jest mocno ograniczony:
–– obsługuje tylko znaki ANSI (nie wspiera Unicode), więc nazwy atrybutów nie powinny zawierać polskich znaków,
–– nazwy atrybutów mogą mieć maksymalnie 10 znaków,
–– łączna ilość atrybutów nie może przekraczać 255,
–– obsługiwane są jedynie następujące typy pól:
Tab. 10.2 – Typy pól w formacie dBase [6]
Typ pola

Maksymalna ilość znaków

Zmiennoprzecinkowy (Float)

13

Całkowity (Number)

9

Data (Date)

8

Tekstowy (Charakter)

254

–– pola daty (Date) mogą przechowywać datę lub godzinę, ale nie jednocześnie obie te wartości,
–– liczby zmiennoprzecinkowe mogą zawierać błędy wynikające z zaokrąglania, ponieważ są one przechowywane jako tekst,
–– w polach nie można przechowywać wartości NULL,
–– pliki DBF nie obsługują pól typu BLOB, GUID, GlobalID,
–– DBF nie wspiera języka SQL za wyjątkiem klauzuli WHERE.
Każdy z plików wchodzących w skład shapefile może mieć maksymalnie rozmiar 2GB.
Shapefile jest bardzo prostym formatem. Ponieważ jest obsługiwany przez
większość aplikacji GIS i CAD, może z powodzeniem służyć do wymiany niewielkiej
ilości mało rozbudowanych danych. Dlatego jest tak często wykorzystywany.
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Posiada jednak sporo wad, wynikających z jego ograniczeń. Do najistotniejszych i najczęściej wskazywanych należą:
–– Ograniczona ilość znaków w nazwach atrybutów – podczas eksportu
do shapefile dłuższe nazwy zostają automatycznie zmienione, aby nie
przekraczały 10 znaków.
–– Ograniczona do 2GB wielkość, uniemożliwiająca przekazywanie dużych
paczek danych.
–– Brak kompresji – dane zajmują wiele miejsca na dysku (ok. 3-5 razy więcej niż te same dane w geobazie plikowej ESRI).
–– Bardzo długi czas wykonywania analiz przestrzennych, jeżeli pliki zawierają dużą ilość obiektów.
–– Brak obsługi domen, topologii, klas opisów, podtypów itp. – elementy
te zostają bezpowrotnie tracone w chwili eksportu danych do formatu
shapefile.
Pliki shape są bardzo często wykorzystywane do zapisu danych BDOT10k,
gdyż są czytane przez wszystkie aplikacje typu GIS i CAD. Z uwagi jednak na ograniczenia dotyczące długość nazw pól (do 10 znaków), część atrybutów w klasach
i tabelach BDOT10k ma w plikach shape pozmieniane nazwy, a więc niezgodne ze
schematem BDOT10k. Dla większości użytkowników nie ma to znaczenia, ale należy o tym pamiętać. Ponadto pliki shape nie nadają się do eksportu dużych ilości
danych, np. dla obszaru całego województwa.

10.3.2. DXF
DXF (ang. Data Exchange Format) to otwarty format wymiany danych wektorowych opracowany w 1982 r. przez firmę Autodesk, aby umożliwić wymianę
rysunków 2D i 3D między AutoCAD, a innymi programami [7].
DXF jest plikiem tekstowym w formacie ASCII, dzięki czemu jego obsługa
jest możliwa na każdej platformie sprzętowej i systemowej. Składa się z kilku części
zwanych sekcjami, w których przechowywane są inne rodzaje informacji. Sekcje
następują po sobie zawsze w tej samej kolejności:
–– HEADER – zawiera ogólne informacje o rysunku, np. nazwę programu, który
zapisał plik.
–– CLASSES – przechowuje informacje o klasach zdefiniowanych przez aplikacje w sekcjach BLOCKS, ENTITIES, OBJECTS.
–– TABLES – opisuje specjalne elementy rysunku w formie tablic; zawiera definicje typów linii (LTYPE), warstw (LAYER), stylów tekstu (STYLE),
układów współrzędnych (UCS) itp.
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–– BLOCKS – definiuje bloki, czyli powtarzalne elementy złożone z elementów podstawowych.
–– ENTITIES – opisuje kształt i właściwości wszystkich elementów podstawowych, z których składa się rysunek.
–– OBJECTS – zawiera informacje o obiektach niegraficznych.
–– END OF FILE – znacznik końca pliku.
Każdy element pliku DXF składa się z dwóch linii. W pierwszej umieszczony
jest kod, będący liczbą całkowitą, definiujący typ danych, który po nim nastąpi. Kod
określa również znaczenie danych dla danego typu obiektów. Druga linia jest linią
danych, w której zamieszczone są właściwe informacje o obiekcie [8].
Z wszystkich wymienionych sekcji obligatoryjna jest tylko sekcja ENTITIES.
Pozostałe są fakultatywne i wykorzystywane prawie wyłącznie na potrzeby aplikacji AutoCAD.
DXF jest obecnie jednym z najbardziej popularnych formatów wektorowych.
Choć ma postać jawną, istnieje możliwość zakodowania niektórych danych. Wówczas rysunki są niedostępne dla innych aplikacji niż AutoCAD.
Za popularnością formatu stoi jego prostota i elastyczność. DXF pozwala na
zapis prawie wszystkich rysunków. Wadą jest natomiast duża wielkość pliku (w porównaniu np. z DGN) oraz długi czas odczytu i zapisu danych.
DXF można stosować do wymiany danych BDOT10k, jeżeli zależy nam tylko na części graficznej. Wówczas jest to wygodny format wymiany danych między
aplikacjami CAD. Przekazanie części informacyjnej wymaga użycia dodatkowego
pliku wymiany danych opisowych.

10.3.3. MapInfo TAB
MapInfo TAB to opracowany przez MapInfo wektorowy format danych, wykorzystywany w systemach informacji geograficznej. Pozwala na zapis geometrii
i informacji opisowych o obiektach.
Podobnie jak shapefile, składa się kilku plików o różnych rozszerzeniach,
z których część jest plikami obligatoryjnymi, a reszta plikami dodatkowymi
(tab. 10.3).
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Tab. 10.3 – Pliki składowe MapInfo TAB i ich wymagalność
Rozszerzenie

Opis

Wymagalność

*.TAB

Łącznik między wszystkimi plikami

Tak

*.DAT

Informacje o atrybutach obiektów

Tak

*.MAP

Geometria obiektów

Tak/Nie

*.ID

Łącznik między geometrią a tabelą atrybutów

Tak/Nie

*.IND

Indeks danych tabelarycznych

Nie

TAB jest plikiem tekstowym ASCII opisujący strukturę zbioru danych i scalającym pozostałe pliki. Może być edytowany przez dowolny edytor tekstowy. Plik
TAB tworzony jest również na potrzeby wyświetlania w MapInfo plików rastrowych: TIFF, JPG, PNP itp. Towarzyszy on wówczas każdemu z plików rastrowych
i przechowuje informacje georeferencyjne o tych plikach.
Plik DAT jest plikiem binarnym, przechowującym informacje opisowe o obiektach. Najczęściej ma on strukturę pliku DBF (dBase IV), a więc podobne ograniczenia jak
shapefile. Plik DAT może mieć jednak strukturę innych plików: TXT, XLS itp.,
Oba powyższe pliki oferują widok danych tabelarycznych podobny do arkusza kalkulacyjnego. Są wystarczające do zakodowania informacji opisowej, ale nie
uwzględniają geometrii obiektów.
Plik IND jest dodatkowym plikiem, indeksującym dane tabelaryczne.
Plik MAP jest plikiem binarnym, przechowującym grafikę i informacje geograficzne potrzebne do wyświetlania obiektów na mapie. Przy każdym zapisie
obiekty są sortowane w odpowiedniej kolejności, co porządkuje zbiór danych. Wydłuża to proces zapisu danych, ale znacznie przyspiesza ich odczyt.
Plik ID jest plikiem wiążącym geometrię obiektów z pliku MAP z danymi opisowymi w pliku DAT.
MapInfo TAB jest podstawowym formatem danych aplikacji MapInfo. Nie
jest więc tak naprawdę formatem wymiany z innymi środowiskami GIS czy CAD.
Jest on jednak na tyle prosty i jawny, że możliwa jest łatwa konwersja do innych
formatów.
W przypadku BDOT10k stosuje się go jednak prawie wyłącznie do przekazywania danych wewnątrz środowiska MapInfo.
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10.3.4. Microsoft Access MDB
Access MDB to wprowadzona w 1992 r. przez Microsoft relacyjna baza danych, zapisywana w postaci pojedynczych plików *.MDB. Pozwala ona na przechowywanie kwerend oraz danych przestrzennych i opisowych. Jest wykorzystywana
jako podstawowa baza lokalna w środowisku GeoMedia (Intergraph) lub alternatywna do bazy plikowej (GDB) baza osobista ArcGIS (ESRI).
Baza zorientowana jest obiektowo. Obiekty zbudowane są z trzech części:
–– geometrii (dane przestrzenne),
–– opisu (dane atrybutowe),
–– właściwości i metod (obiekty inteligentne) – zachowania obiektów
w stosunku do kontekstu.
Zbiór danych (warstwa) jest zapisany jako pojedyncza tablica.
Geobaza przechowuje podstawowe typy geometrii (w klasach obiektów):
punkty, linie, poligony, etykiety oraz inne elementy (trasy, topologia, relacje, sieci).
Geobazy przechowują nie tylko obiekty wektorowe, ale również dane rastrowe,
inne tabele z danymi opisowymi oraz powiązania między nimi [9].
MDB jest mało rozbudowaną bazą, ale umożliwia zapisywanie wielu komponentów bazodanowych typowych dla różnych środowisk GIS. Jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla prostych zastosowań, jednak odznacza się małą wydajnością (zwłaszcza w zakresie analiz przestrzennych) i niskim bezpieczeństwem danych.
Do podstawowych ograniczeń bazy MDB należą:
––
––
––
––

maksymalny rozmiar bazy: 2GB, optymalnie do 500MB,
maksymalna liczba pół w tabeli: 255,
możliwość pracy tylko w systemie Windows,
brak wersjonowania.

MDB nie jest formatem wymiany danych między różnymi środowiskami GIS,
gdyż geometria zapisywana w polach BLOB w plikach *.MDB nie jest ustandaryzowana. Oznacza to, że plik utworzony w jednym środowisku GIS może nie otworzyć
się na innej platformie, lub wyświetlą się wyłącznie dane opisowe o obiektach.
Każda klasa geometryczna wyświetli się więc jako tabela.
Pliki *.MDB mogą stanowić sposób przekazywania kompletnej bazy danych
obiektów topograficznych, ale tylko między tymi samymi aplikacjami GIS (inne pliki
dla GeoMedia, inne dla ArcGIS), albo pomiędzy różnymi aplikacjami przy wykorzystaniu konwerterów (np. Data Interoperability, biblioteki GDAL).
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10.3.5. ESRI GDB
ESRI GDB to geobaza plikowa wprowadzona przez ESRI wraz z produktem
ArcGIS 9.2. Jest to oparta na systemie plików (znajdujących się w jednym katalogu)
przenośna baza danych, działająca w różnych systemach operacyjnych. Jest bazą
prostą i skalowalną, dzięki czemu możl we jest przechowywanie bardzo dużych
zestawów danych (ograniczonych jedynie pojemnością dyskową).
Dane w geobazie mogą być pogrupowane w zestawach danych (zestaw klas,
zestaw danych rastrowych) lub jako pojedyncze klasy obiektów i rastry. Zestawy
danych pozwalają posegregować dane o tym samym znaczeniu tematycznym,
układzie współrzędnych i rozdzielczości. Ponadto geobazy przechowują dane tabelaryczne.
Baza GDB jest zoptymalizowana pod kątem wydajności i umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz przestrzennych. Mechanizmy kompresji danych
wektorowych pozwalają na znaczne ograniczenie ilości zajmowanej przestrzeni
dyskowej.
Jest pozbawiona większości wad geobazy osobistej MDB. Ograniczenia bazy
GDB są tak odległe, że w praktyce nie stanowią żadnej bariery technologicznej.
Bazy GDB nie wspierają jednak mechanizmów wersjonowania oraz nie pozwalają na równoczesną edycję przez więcej niż jednego użytkownika.
GDB jest zalecanym formatem przechowywania i wymiany danych w środowisku ESRI, jednak nie jest obsługiwany przez inne oprogramowania GIS czy CAD.
W przypadku bazy BDOT10k, nadaje się do przechowywania, a przede
wszystkim do wykonywania analiz i kontroli danych, natomiast nie stanowi formatu ich wymiany.

Literatura:
[1] Lake Ron, Introduction to GML (ang. Geography Markup Language),
Galdos Systems Inc, http://www.w3.org/Mobile/posdep/GMLIntroduction.html.
[2] Inc., Open Geospatial Consortium, OpenGIS® Geography Markup Language (GML) Encoding Standard, Open Geospatial Consortium Inc.
2007,
https://portal.opengeospatial.org/modules/admin/license_
agreement.php?suppressHeaders=0&access_license_id=3&target=http://portal.opengeospatial.org/files/%3fartifact_id=20509.
[3] Kmiecik A., Problematyka modelowania informacji geograficznej
w schematach GML, Roczniki Geomatyki - Tom III, Zeszyt 4, 2005.
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11. Narzędzia obsługi BDOT10k
Antoni Łabaj

11.1. Kierunki rozwoju oprogramowania GIS
Mnogość współcześnie funkcjonującego oprogramowania GIS oraz jego
implementacje w ramach różnych Systemów Informacji Przestrzennej (SIP), sprawiają kłopoty decyzyjne przy wdrażaniu własnych rozwiązań. Realizację funkcji GIS
przypisuje się obecnie kilkuset rodzajom oprogramowania [2]. Przy wyborze należy wartościować nie tylko stan istniejący, ale przede wszystkim trendy rozwojowe
w zakresie technologicznym i zmieniające się w czasie potrzeby. Rozwój w dziedzinie GIS jest nieco szybszy niż w innych obszarach informatyki. Globalny wzrost
technologii GIS mierzony wzrostem obrotów rynkowych wynosi pomimo trwającego kryzysu ekonomicznego ok. 9 % rocznie [1]. Wzrost ilościowy notowany w statystykach rynkowych nie odzwierciedla jednak faktycznych przemian jakościowych
w tej technologii.
Początkowo rozwój oprogramowania GIS dotyczył pojedynczych projektów realizowanych w ramach zespołów roboczych. Z czasem, głównie w latach 90 – tych XX wieku, wraz z upowszechnieniem się komputerów osobistych bazujących na systemie Windows nastąpił gwałtowny
rozwój oprogramowania GIS desktop funkcjonującego, jako niezależne pakiety.
Ten nurt był głównym trendem rozwoju i motorem napędowym GIS do końca
XX wieku.
Podobnie jak komputery osobiste dokonały rewolucji w rozwoju i stały za
sukcesem oprogramowania desktop tak powszechność i rosnąca sprawność Internetu oraz technologii łączności bezprzewodowej, rewolucjonizuje podejście do architektury oprogramowania GIS XXI wieku.
W chwili obecnej obserwuje się kilka obszarów rozwoju rozwiązań zmierzających do powszechnego, ogólnospołecznego wykorzystania informacji przestrzennej gromadzonej w licznych systemach informacji. Obszary te dotyczą:
–– specyfikacji i standaryzacji zbiorów i usług sieciowych,
–– interoperacyjności i harmonizacji zbiorów danych,
–– wirtualizacji środowisk informatycznych i bazującej na tym technologii
przetwarzania w chmurze (ang. Cloud Computing),
–– rozwoju rozwiązań mobilnych z wykorzystaniem technologii GNSS
(ang. Global Navigation Satellite System),
–– planowania i budowy infrastruktur danych przestrzennych.
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Powyższe przemiany decydują o tym, że najmocniejszą stroną oprogramowania GIS staje się już nie ilość realizowanych funkcji i ich złożoność a jego skalowalność, możliwość interoperacyjnego działania oraz możliwość obsługi dużych
zbiorów danych.

Ryc. 11.1. Skalowalność rozwiązań informatycznych w zakresie GIS.

Schemat na ryc. 11.1. obrazuje zmiany skali potrzeb i wymagań stawianych
rozwiązaniom na różnych poziomach organizacji społecznej. Oprogramowanie GIS
XXI wieku to oprogramowanie, które w sposób naturalny stanowi część lub korzysta z infrastruktury informacji przestrzennej. O ile tylko komputer (PC, laptop, tablet, palmtop, telefon) posiada łączność z Internetem, staje się klientem IIP. Oprogramowanie GIS budowane jest na wiele sposobów w zależności od przeznaczenia.
Podstawowe architektury oprogramowania scharakteryzowano poniżej.
Chmura obliczeniowa (ang. Cloud Computing) - to model świadczenia usług
w formie dostępu do określonych zasobów informatycznych, bez konieczności kupowania ich na własność. Usług w chmurze dostarcza zwykle zewnętrzny dostawca
(chmura publiczna) lub dostawca wewnętrzny (chmura prywatna). Podstawą tworzenia chmury obliczeniowej jest technologia wirtualizacji pozwalająca łączyć w jedną logiczną maszynę zasoby obliczeniowe wielu komputerów fizycznych lub ich części. Przetwarzanie w chmurze podobne jest do znanego wcześniej przetwarzania
w sieci grid, jednakże chmury obliczeniowe dostarczają gotowych rozwiązań (funkcjonalności) podążających za potrzebami użytkownika, nie zaś samych tylko mocy
obliczeniowych. Jedną z bardziej charakterystycznych usług świadczonych w chmurze są usługi SaaS (ang. Software as a Service) pozwalające na korzystanie z oprogramowania udostępnionego użytkownikowi w ramach usług. Użytkownik takiej usługi
nie potrzebuje czegokolwiek instalować czy znać jakichkolwiek uwarunkowań wypływających z używanej infrastruktury informatycznej. Wykorzystuje on udostępnione
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funkcje do realizacji swoich celów. W chmurze obliczeniowej użytkownik nie rozróżnia już żadnych elementów związanych z architekturą systemu, po prostu korzysta
z dostarczonej usługi.
Przetwarzanie w chmurze ma swoje wady i zalety. Do zalet należą oszczędności finansowe związane z unikaniem zakupów sprzętu, oprogramowania, usług administracyjnych, licencji oraz kosztów ich utrzymania. Redukuje się też ryzyko związane
z zakupem nadmiarowej infrastruktury informatycznej - w stosunku do chwilowych
i zmiennych w czasie potrzeb. Bardzo ważna jest możliwość skalowalnego wykorzystania mocy obliczeniowych, dokładnie takich jakie są potrzebne w danej chwili, oraz
łatwość zdalnego użycia bez względu na położenie, o ile tylko istnieje łączność internetowa.
Do wad należy zaliczyć konieczność posiadania korzystnego połączenia internetowego, oraz w przypadku GIS, konieczność przesyłania do chmury własnych
danych. Przy wielu rodzajach prac, np. złożonej edycji na wielu własnych źródłach,
praca w „chmurze” może być uciążliwa. Przesyłanie niektórych wrażliwych typów
danych, może być ryzykowne także ze względu na tajemnicę projektu czy też wymogi
prawne ochrony danych. Oczywiście poprzez elementy polityki bezpieczeństwa dostawcy usług w chmurze starają się te ostatnie ryzyka minimalizować. W przypadku
chmur prywatnych instytucja tworzy zwykle własną politykę bezpieczeństwa.
Przykładem publicznej chmury GIS może być ArcGIS online gwarantujący szereg funkcjonalności potrzebnej do realizacji zadań GIS. Przykładem chmury prywatnej – budowany KSZBDOT.
Serwer danych przestrzennych
Jest centralnym składnikiem architektury systemu GIS dedykowanego grupie użytkowników. Serwer danych przestrzennych (SDP) odpowiada za realizację
określonych usług na rzecz wielu równocześnie płynących żądań ze strony aplikacji klientów. SDP zwykle nie jest prostym rozwiązaniem. Pomijając środowisko
sprzętowe i oprogramowanie systemu operacyjnego, z punktu widzenia GIS istotny jest komponent bazodanowy pozwalający przechowywać dane przestrzenne
oraz oprogramowanie, które gwarantuje świadczenie usług z wykorzystaniem danych gromadzonych w komponencie bazodanowym. Do najpopularniejszych usług
świadczonych przez serwery GIS należą usługi udostępniania map - WMS (ang.
Web Map Services), udostępniania danych wektorowych - WFS (ang. Web Feature
Services), udostępniania danych rastrowych - WCS (ang. Web Coveradge Services), udostępniania metadanych - CSW (ang. Catalog services for the Web), usługi
oparte o technologię REST (ang. REpresentational State Transfer) lub SOAP (ang.
Simple Object Access Protocol).
Oprogramowanie serwera umożliwia tworzenie centralnych lub węzłowych
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komponentów systemów GIS a jego główną zaletą jest wielodostępowość, zapewniająca równoczesną pracę na tych samych danych wielu użytkownikom, możliwość centralnej administracji podnoszącej poziom uporządkowania pracy i wysoki
poziom bezpieczeństwa danych i usług, a od strony użytkowej łatwość w obsłudze
zdefiniowanych usług.
Wadą jest konieczność zbudowania architektury rozwiązania i stałego jej
administrowania oraz ograniczona, zwykle niewysoka liczba świadczonych usług
(funkcji) zdefiniowanych w trakcie tworzenia rozwiązania.
Oprogramowanie desktop
W wielu obszarach zwłaszcza dla wysoko wyspecjalizowanych i nieprzewidywalnych w swoim zakresie zastosowań pakiety gotowego instalowalnego na komputerze osobistym oprogramowania są ciągle niezastąpione. Pakiety te w chwili
obecnej są naturalnymi klientami (gruby klient) usług świadczonych przez serwery
danych przestrzennych, pozwalają na wykorzystanie równocześnie wielu źródeł
danych w złożonych operacjach analitycznych i kartograficznych. Pakiety desktop
są ciągle najwydajniejsze w zakresie edycji danych wymagającej częstej interakcji
operatora z aplikacją, realizacji złożonych i niestandardowych procesów i modeli
przetwarzania danych, złożonych operacjach kartograficznych.
Istotną siłą pakietów oprogramowania desktopowego jest jego dostępność
bez względu na stan i wydajność sieci komputerowej, duża możliwość dostosowania na
potrzeby własnych celów i własnych zastosowań, możliwość łączenia wielu różnych
aplikacji w linie produkcyjne, możliwości zastosowania w wielu nowych projektach
o mało jasnych celach i udokumentowanych procedurach przetwarzania, małych,
indywidualnych projektach dla których nie opłaca się budować złożonych struktur
informatycznych.
Wadą pakietów desktopowych jest ich ograniczona przestrzeń stosowania
do jednego użytkownika lub projektu, konieczność opanowania często złożonej
logiki obsługi i wielu funkcji, konieczność samodzielnego definiowania i gromadzenia źródeł danych, konieczność samodzielnego utrzymania licencji i administrowania pakietem.
Klient usług przeglądania i wyszukiwania
Klientem usług przeglądania i wyszukiwania (cienki klient) określa się aplikację GIS funkcjonującą w oparciu o jedną z technologii internetowych (JavaScript,
SilverLight, HTML5, itp.) umożliwiającą uruchamianie w przeglądarce internetowej
i niewymagającej specjalnego procesu instalacji. Proces uruchamiania aplikacji na
komputerze klienta polega na wybraniu odpowiedniego adresu internetowego
w przeglądarce internetowej, z którego wraz z kodem strony przesyłane są zdefi-
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niowane funkcjonalności i interfejsy pozwalające skorzystać z usług świadczonych
przez serwer danych przestrzennych. Aplikacje takie zwykle realizują podstawowe, najczęstsze funkcje GIS. Zaletą klienta usług jest jego powszechna dostępność
i prostota użycia oraz brak potrzeby posiadania licencji.
W rozwiązaniach klienta przeglądania użytkownik ma ograniczone pole wykorzystania danych przestrzennych a ograniczenia wynikają zarówno z niewielkiej
liczby zdefiniowanych funkcji i procedur oraz liczby i zakresu świadczonych przez
serwer danych przestrzennych usług.
Oprogramowanie urządzeń przenośnych
Oprogramowanie urządzeń przenośnych ma podobne cechy jak oprogramowanie desktop, jego znaczącym wyróżnikiem jest przeznaczenie na urządzenia pracujące poza stałą lokalizacją, często w terenie, podróży, na maszynach
i urządzeniach. Oprogramowanie to pracuje w różnych systemach operacyjnych
urządzeń przenośnych i musi być przygotowane w odpowiedniej technologii
(Windows Mobile, Windows Phone, Android, iOS, itp.) Jedną z najważniejszych
cech oprogramowania mobilnego jest wykorzystanie technologii satelitarnych
GNSS oraz łączności bezprzewodowej. Dzięki połączeniu w aplikacjach mobilnych kilku technologii osiąga się wysoką ergonomię i użyteczność zastosowań.
Klient mobilny korzystając z depeszy transmitowanej przez satelity systemów
GPS, GLONASS czy GALILEO dokonuje lokalizacji własnego położenia na powierzchni Ziemi, co jest wykorzystywane w pomiarach i nawigacji. Dzięki aplikacjom wykorzystującym zdobycze technologii GIS lokalizacje są odwzorowywane na mapie oraz w powiązaniu z danymi przestrzennymi, wykorzystywane do
automatyzacji wielu procesów obliczeniowych w tym, wyszukiwania, sąsiedztwa, wyznaczania celu i trasy, itp. Dane przestrzenne muszą być składowane
w obrębie urządzenia lub transmitowane w czasie rzeczywistym z serwerów danych przestrzennych, poprzez odpowiednie protokoły komunikacji bezprzewodowej. W zależności od potrzeb mogą to być dane o charakterze mapy wizualizującej
topografię terenu lub mapy i obiekty umożliwiające realizację obliczeń.
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11.2. BDOT10k w usługach OGC – wybrane rozwiązania
klientów usług przeglądania i wyszukiwania
W ankiecie [3] 33% respondentów deklaruje, że korzystanie z map udostępnianych w przeglądarkach internetowych (klient usług przeglądania) jest dla nich
wystarczające. Z udostępnianych usług WMS korzystanie deklaruje 37%. Użycie
map w postaci analogowej i rastrowej (zeskanowanej) jest ciągle wysokie i wynosi
odpowiednio 21% i 47%. Oznacza to nadal duże pole do wzrostu wykorzystania
technologii informatycznych w tym zakresie. Użycie analogowych lub skanowanych
map topograficznych może być w większości zastąpione standardowymi usługami
świadczonymi przez serwery danych przestrzennych. W przypadku pracy w terenie
mapę analogową można zastąpić urządzeniem przenośnym, którego oprogramowanie nie tylko potrafi sięgnąć po zasoby standardowych serwisów mapowych, ale
również dokonać lokalizacji swojego położenia na mapie. Analogowe i skanowane
mapy rastrowe mają mniejszą użyteczność niż usługi WMS a proces ich pozyskania
jest często długotrwały. Usługa WMS dostarcza zasadniczo dwóch produktów informacyjnych: mapy na żądanie getMap oraz informacji o obiekcie na żądanie getFeatureInfo. Informacja dostarczana jest w czasie potrzebnym na skomunikowanie serwera z klientem. W zakresie map dostarczane są wpasowane przestrzennie
obrazy map w odpowiedniej skali i odwzorowaniu dostosowanym do aktualnych
ustawień aplikacji klienta. W zakresie informacji o atrybutach usługa dostarcza tabelę zapisaną w pliku XML zawierającą cechy prezentowanego na mapie obiektu,
np. numer domu, typ użytkowania gruntu, wiek drzewostanu, itp. Istnieją oczywiście ograniczenia wykorzystania usługi WMS związane przede wszystkim z ich
dostępnością i kompletnością oraz dysponowania stałą łącznością z Internetem.
Z punktu widzenia użytkownika nie jest istotne komunikowanie się z serwerem na
poziomie żądań. Wykorzystując odpowiednio zdefiniowane aplikacje i narzędzia
odpowiedzialne za definiowanie i wywołanie żądań do serwera danych przestrzennych wykonujemy standardowe czynności związane z powiększaniem, pomniejszaniem czy wskazywaniem odpowiednich obszarów map lub obiektów. Dla użytkownika istotne jest właściwe połączenie się ze wskazanym adresem usługi.
W procesach wymagających dostępu do geometrii obiektów i/ lub ich atrybutów takich jak analiza czy edycja, usługi dostarczające obrazy map są niewystarczające. W tym zakresie istnieje konieczność skorzystania bądź to z usługi WFS
umożliwiającej dostęp do pełnej wersji obiektów budujących mapy, bądź pozyskania danych na zasadzie wymiany plików (shapefile, DXF, MIF, TAB, geobaza). Usługa
WFS zwraca informację o obiektach w odpowiednio sformatowanych i zestandaryzowanych plikach XML. Rolą oprogramowania aplikacyjnego klienta jest odtworzenie tej informacji w postaci warstw wektorowych. Wykorzystanie usług WFS
deklaruje jedynie niecałe 5% respondentów. Znacznie więcej osób korzysta z pli-
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ków graficznych GIS i CAD - 53% lub postaci bazodanowej – 30%. Format wymiany
w postaci plików GML wykorzystywany jest tylko w 2%.

Ryc. 11.2. Usługi WMS udostępniane przez serwery danych przestrzennych w aplikacji klienta grubego (aplikacja desktop)

Ryc. 11.3. Usługi WMS w aplikacji klienta cienkiego - klient przeglądania Geoportal 2

159

Narzędzia obsługi BDOT10k

11.3. Oprogramowanie wykorzystywane do obsługi BDOT10k
11.3.1. Komponenty KIIP – Geoportal 2, KSZBDOT
W Polsce od 2007 roku budowana jest krajowa infrastruktura informacji
przestrzennej, której głównym i powszechnie znanym elementem jest publiczny geoportal działający pod adresem www.geoportal.gov.pl, który w zakresie dostępu
publicznego jest typowym rozwiązaniem opartym o serwer danych przestrzennych
i cienkiego klienta usług przeglądania i wyszukiwania. Opisany w rozdziale 5 Krajowy
System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) stanowi jeden ze składników krajowej infrastruktury i oprócz wielu innych funkcji będzie świadczył usługi udostępniania danych BDOT10k na rzecz innych systemów, oraz klientów.
KSZBDOT posiada cechy prywatnej chmury obliczeniowej i ma udostępniać szereg
funkcjonalności dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie zarządzania danymi BDOT10k.
Zakres budowanej IIP nie zapewni jednak pełnego spektrum wykorzystania
BDOT10k w gospodarce krajowej zatem omówienie wielu innych możliwych rozwiązań jest celowe. Prezentowane w ramach „Dobrych praktyk” wykorzystania BDOT10k
zawierają wiele przykładów użycia różnych aplikacji, stąd też omówienie podstawowych narzędzi informatycznych jest niezbędne w realizacji zadań praktycznych.

11.3.2. Wybrane rozwiązania dedykowane, wykorzystywane dotychczas
w obsłudze BDOT (TBD)
Aplikacja R (Realizator) - określona została w wytycznych technicznych TBD
jako element systemu kontroli danych. Służy walidacji formalnej zbiorów danych
TBD w zakresie syntaktycznym i semantycznym. Przedmiotem kontroli są zbiory zapisane w formacie GML. Podstawowym przeznaczeniem aplikacji R jest sprawdzenie
poprawności zapisu informacji w plikach wymiany danych GML przekazywanych od
wykonawcy zbioru do instytucji odpowiedzialnej za jej gromadzenie i dalsze wykorzystanie. Aplikacja R jest konfigurowana szablonem kontroli i bezpłatnie dostępna
na stronach GUGiK.
Aplikacja O (Odbiorca) - zdefiniowana również w wytycznych technicznych
TBD jako narzędzie realizacji elementów kontroli jakości zbiorów danych TBD w zakresie poprawności merytorycznej. Aplikacja realizuje szereg procedur oceny merytorycznej danych wykorzystując logiczne zależności przestrzenne i atrybutowe.
Kontrole realizowane są wg procedur opisanych w dokumencie „Projekt Systemu
Kontroli TBD”, parametryzowane są szablonem kontroli. Aplikacja jest dostępna komercyjnie i wymaga użycia komercyjnego pakietu GIS.
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SprintMAP.BDOT (TBD) - aplikacja powstała w odpowiedzi na powszechne
potrzeby rynku w zakresie realizacji podstawowych procesów biznesowych związanych z obsługą zbiorów BDOT. Realizuje procesy importu i eksportu plików wymiany GML zgodnych ze schematami aplikacyjnymi TBD, procesy kontroli syntaktycznej, semantycznej i merytorycznej w zakresie spójności zbiorów danych TBD,
przygotowania zbioru danych do przekazania do Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, przygotowania standardowych kompozycji mapowych do wydruku bądź
tworzenia serwisów mapowych wykorzystujących usługi i standardy OGC. Aplikacja jest dostępna komercyjnie i wymaga użycia komercyjnego pakietu GIS.
Śląski TOPAZ – system zrealizowany dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach zamówienia publicznego na „Wykonanie, dostawę,
instalację i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych
obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego”. System realizuje kompleksowo złożone potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie obsługi zbiorów TBD oraz
rejestrów pokrewnych. Realizowanych jest kilkaset różnych funkcji i procedur związanych z zasilaniem i aktualizacją zbiorów, kompleksową kontrolą spójności danych, importem eksportem i udostępnianiem danych w różnych formatach oraz
przygotowaniem kompozycji i serwisów mapowych. Wprowadzono mechanizmy
unifikujące zbiory danych z różnych schematów aplikacyjnych i realizację interoperacyjności zbiorów danych pochodzących z różnych rejestrów poprzez konfigurowalne modele tranzycji oparte, ze względu na ówczesny stan rozwoju krajowej
infrastruktury informacji przestrzennej, o system wymiany plików.

11.4. Oprogramowanie standardowe wykorzystywane do
obsługi BDOT10k
Wytyczną w zakresie opisu rozwiązań narzędziowych obsługi BDOT10k były
wyniki ankiety [3] przeprowadzonej na potrzeby realizacji niniejszego projektu, na
próbie ponad tysiąca osób reprezentującej ponad 600 różnych jednostek szczebla
centralnego i regionalnego. W zakresie wykorzystania narzędzi GIS desktop (użytkownik mógł wskazać więcej niż jedno rozwiązanie) ponad 41% wskazało na użytkowanie oprogramowania ArcGIS, kolejne miejsce zajął pakiet wolnego oprogramowania Quantum GIS z frekwencją 24%. Inne oprogramowanie open source było
wykazywane również w kategorii oprogramowanie inne, co sugeruje, że faktyczny
udział wolnego oprogramowania jest jeszcze większy. Szczegółowy udział poszczególnego oprogramowania przedstawia ryc. 11.4.
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Ryc. 11.4. Częstość użycia standardowych pakietów oprogramowania desktop GIS. Użytkownik
mógł wskazać więcej niż jeden pakiet (Źródło [3])

11.4.1. ArcGIS
Oprogramowanie ArcGIS jest niekwestionowanym globalnym liderem technolgii GIS. Jego udział w rynku w roku 2003 oszacowany został na 34% [2] w roku
2011 już na ponad 40% [4]. Respondenci ankiety deklarowali użycie oprogramowania ArcGIS aż w ponad 41% (ryc. 11.4).
Pakiet ArcGIS rozwijany jest przez Korporację Esri (Environmental Systems
Research Institute) założoną w roku 1969 przez obecnych ich właścicieli Jacka
i Laurę Dangermond. Oprogramowanie pod nazwą ArcGIS wprowadzone zostało
na rynek roku 1999 jako nowoczesna i skalowalna architektura wyprzedzająca pomysłem ówczesne czasy, przeznaczona zarówno dla użytkowników indywidualnych
jak i twórców systemów.
Funkcjonalność pakietu ArcGIS została pogrupowana w wielowymiarową
macierz produktów, w celu lepszego dopasowania do potrzeb. Firma ESRI wprowadziła takie produkty, jak: ArcGIS for Desktop, ArcGIS for Server, ArcGIS Online
(Chmura obliczeniowa) oraz ArcGIS for Mobile, ArcGIS for Smartfon i ArcPad (rozwiązania mobilne). W opisie posłużono się nomenklaturą wprowadzoną w roku
2012 wraz z wersją oprogramowania ArcGIS 10.1.
Pierwszy wymiar to wymiar architektoniczny, drugi to funkcjonalny, trzeci to
opcje rozszerzeń funkcjonalnych, czwarty to poziomy licencji. Wszystkie wymiary
funkcjonują w ramach odpowiednich środowisk architektonicznych.
Poza wymienionymi standardowymi produktami firma ESRI oferuje wiele
specjalistycznych lub bardzo unikalnych rozwiązań dla zastosowań dziedzinowych
lub interoperacyjnych. Produkty ostatnich lat, które są warte podkreślenia w zakresie wykorzystania BDOT takie jak:
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–– ArcGIS for INSPIRE – rozwiązanie serwerowe do budowania infrastruktury
INSPIRE,
–– Esri Maps for Office – pozwalające stosować narzędzia GIS w pakiecie
MS Office,
–– Esri City Engine – pozwalający modelować przestrzeń miejską w 3D na
podstawie danych geograficznych podobnych do tych gromadzonych
w BDOT,
–– Esri Production Mapping - pozwalające definiować linie produkcyjne
dla produktów kartograficznych.

11.4.2. Wolne oprogramowanie Quantum GIS (QGIS)
Quantum GIS (QGIS) jest w tej chwili najpopularniejszym bezpłatnym oprogramowaniem GIS działającym na publicznej licencji GNU GPL (ang. General Public
License). Licencja GNU gwarantuje użytkownikom cztery podstawowe wolności:
uruchamiania programu w dowolnym celu, analizowania zasady działania i modyfikowania na własne potrzeby, rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu, udoskonalania i rozpowszechniania ulepszeń. Kod na licencji GNU GPL nie
może być użyty w programach o innych licencjach. Oddziaływanie kodu na licencji
GNU GPL na całość projektu tworzonego z jego użyciem jest najpoważniejszą krytykowaną konsekwencją tej licencji.
QGIS jest instalowalnym pakietem oprogramowania GIS działającym w systemach operacyjnych Linux, Unix, Mac OSX, Windows i Android. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim, niskim kosztom eksploatacji (brak opłat za
licencję), dużej liczbie funkcji (w tym odziedziczeniu znaczącej liczby algorytmów
po oprogramowaniu GRASS) oraz szybkiemu rozwojowi nowych funkcjonalności
podążającemu za aktualnymi trendami rozwojowymi. Oprogramowanie rozwijane
jest przez Zespół Rozwojowy Quantum GIS (ang. Quantum GIS Development Team),
w Polsce działający w ramach nieformalnej organizacji OsGEO Polska. Pierwsza
wersja QGIS powstała w 2002 roku jako przeglądarka plików GIS w systemie Linux.
W pakiet wchodzą aplikacje QGIS Desktop, QGIS Browser, QGIS Server, QGIS
Klient. Pakiet obsługuje wiele wektorowych i rastrowych formatów danych, posiada bogaty zestaw funkcji i procedur analiz przestrzennych, umożliwia obsługę standardów OGC i publikację map w Internecie. QGIS jest wykorzystywany najczęściej
w małych i średnich projektach.
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11.4.3. MapInfo
Globalny udział oprogramowania MapInfo w rynku w 2003 roku wynosił ok. 4% [2]. W Polsce pakiet jest znacznie popularniejszy. Według ankiety używa go ok. 14% respondentów. MapInfo było flagowym produktem firmy MapInfo założonej w USA w 1986 roku. W roku 2007 marka
MapInfo stała się własnością firmy Pitney Bowes. W Polsce pakiet jest popularny ze względu na aktywność dystrybutora oprogramowania, który na bazie
podstawowych produktów rozwija usługi wartości dodanych w tym rozwiązania
dla biznesu. W skład pakietu podstawowego wchodzą:
Map Info Professional – aplikacja typu desktop pozwalająca na tworzenie,
zarządzanie oraz aktualizację danych przestrzennych.
MapInfo Manager – program, który pozwala na tworzenie, utrzymywanie
i zarządzanie katalogami danych przestrzennych.
MapInfo MapXtreme 2008 – produkt Pitney Bowes Software pozwalający na
tworzenie własnych aplikacji mapowych w technologii .NET lub dodawanie funkcji
mapowych w istniejących aplikacjach.

11.4.4. GeoMedia
Oprogramowanie GeoMedia firmy Intergraph zostało stworzone pod koniec
lat 90-tych od podstaw jako nowy projekt. Na ówczesne czasy wyprzedzało inne
rozwiązania przede wszystkim pod względem interoperacyjności (obsługa wielu
formatów i konwersja układów współrzędnych w locie). Globalny udział w rynku
łącznie dla produktów Intergraph w 2003 roku wynosił 13% [2]. Respondenci ankiety deklarowali użycie oprogramowania GeoMedia w ok. 12%. Rodzinę produktów tworzą dwie wersje GeoMedia Viewer (przeglądarka) i GeoMedia Professional
o pełnej funkcjonalności edycyjnej i analitycznej. Najnowsza funkcjonująca wersja
pakietu pochodzi z roku 2007. Obecnie rozwój produktów firmy Intergraph skupiony jest wokół elementów infrastruktury informacji Przestrzennej (SDI) i systemów
działających w Internecie.
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12. Standardowe opracowania kartograficzne
Katarzyna Zapalska
Standardowymi opracowaniami kartograficznymi w rozumieniu Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [10] są:
––
––
––
––

mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000,
mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000,
mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,
mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

Obowiązek tworzenia tych opracowań na podstawie danych gromadzonych
w ramach infrastruktury informacji przestrzennej spoczywa na Służbie Geodezyjnej i Kartograficznej – Głównym Geodecie Kraju oraz marszałkach województw.
W procesie opracowania standardowych map wykorzystywane są dane
zgromadzone w bazach:
–– EGiB - baza danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),
–– BDOT500 - baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500–1:5000,
–– GESUT - baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
–– PRPOG - baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
–– BDSOG - baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
–– PRG - państwowy rejestr granic,
–– BDOT10k - baza danych obiektów topograficznych,
–– BDOO - baza danych obiektów ogólnogeograficznych,
–– PRNG - państwowy rejestr nazw geograficznych,
–– NMT - numeryczny model rzeźby terenu.
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12.1. Tworzenie map topograficznych i ogólnogeograficznych
Tryb i standardy techniczne tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w zakresie map topograficznych oraz map ogólnogeograficznych określa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada
2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych
wraz z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów.
Mapy topograficzne oraz ogólnogeograficzne tworzy się na podstawie:
–– danych zawartych odpowiednio w BDOT10k lub BDOO - w procesie ich
generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej,
–– danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu,
–– danych zawartych w państwowym rejestrze nazw geograficznych.
Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skalach: 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 określają kolejne załączniki o numerach 6 - 9 do rozporządzenia [7]; dla map ogólnogeograficznych w skalach 1:250 000, 1:500 000,
1:1 000 000 – załączniki o numerach 10 -12. Każdy z nich dla odpowiedniej skali
opisuje szczegółowo:
–– kryteria nadawania kodów kartograficznych, uwzględniające własności
poszczególnych obiektów oraz ich charakterystykę atrybutową,
–– dodatkowe czynności prowadzące do wyeliminowania konfliktów graficznych,
–– opracowanie poprawnych kartograficznie sygnatur opisowych,
–– wymiarowanie znaków graficznych wraz ze zdefiniowaniem barwy,
–– kolejność umieszczania symbolu kartograficznego na mapie poprzez
nadanie priorytetu, gdzie wartość najmniejsza oznacza najwyższy priorytet,
–– zakres treści pozaramkowej mapy.
Opracowanie map topograficznych oraz ogólnogeograficznych składa się
z kilku procesów: wizualizacji, generalizacji i redakcji kartograficznej.
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12.2. Wizualizacja kartograficzna w systemach GIS
Wizualizacja danych rozumiana jest jako proces automatycznego zobrazowania treści mapy. Pojęcie to obejmuje zarówno wizualizację uproszczoną (szkieletową), jak i złożoną symbolizację opartą o standardową bibliotekę symboli.
Wizualizacja uproszczona (ryc. 12.1) wykorzystywana jest najczęściej w trakcie wprowadzania danych do bazy, ich analizy, prezentacji wyników i kontroli – czyli
wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności stosowania złożonej symbolizacji.

Ryc.12.1 Wizualizacja uproszczona

Pod pojęciem symbolizacji rozumiane jest nadawanie symbolu graficznego
obiektom bazy danych zgodnie z własnościami poszczególnych obiektów oraz ich
charakterystyką atrybutową.

Ryc. 12.2 Symbolizacja danych BDOT10k w skali 1:10 000
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Symbolizacja bazy danych obiektów topograficznych (ryc. 12.2) realizowana
jest poprzez przypisanie obiektom odpowiednich kodów kartograficznych, czyli cyfrowych oznaczeń odpowiadających znakom kartograficznym stosowanym na mapach w szeregu skalowym 1:10 000 - 1:1 000 000. Kody te zapisywane są w polach:
x_kodKarto10k, x_kodKarto25k, x_kodKarto50k, x_kodKarto100k dla bazy danych
BDOT10k oraz w polach: x_kodKarto250k, x_kodKarto500k, x_kodKarto1000k dla
BDOO. Zawierają one identyfikator łączący poziom skalowy (0010, 0025, 0050,
0100, …) oraz wartość liczbową z zakresu określonego przez grupę tematyczną
(tab. 12.1).
Tab. 12.1. Kod kartograficzny dla grup tematycznych (Źródło: [7])

Przykładowe uzupełnienie wartości kodów kartograficznych dla klasy OT_
PTLZ_A (teren leśny lub zadrzewiony) BDOT10k zawarto w tabeli 12.2.
Tab. 12.2. Wartości kodów kartograficznych w bazie BDOT10k – klasa OT_PTLZ_A (Źródło: [5])
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Ważnym elementem opracowania symbolizacji jest przygotowanie bibliotek
symboli, w taki sposób, by niezależnie od oprogramowania wykorzystanego w procesie opracowania map efekt był zawsze taki sam. Szczegółowe zasady reprezentacji obiektów na mapie, zawarte w załącznikach 6-12 do Rozporządzenia [7], definiują wygląd poszczególnych znaków graficznych poprzez określenie wymiarów
symboli i ich elementów, barwy wypełnienia i konturów oraz kolejności symboli na
mapie (ryc. 12.3).

Ryc. 12.3. Znak graficzny stacji paliw na mapie w skali 1:10 000 - 0010_413 (Źródło: [7])

System znaków wykorzystywanych na mapach topograficznych i ogólnogeograficznych uwzględnia podstawowe zasady percepcji wzrokowej oraz zachowuje
wysoką precyzję geometryczną (najmniejsza stosowana grubość linii o ciemnej
barwie wynosi 0,1 mm).
Zasady opracowywania map zostały przygotowane w sposób spójny dla
całego szeregu skalowego. W systemach znaków omawianych map widoczne są
m.in. poniższe przejawy tej spójności [4]:
–– bezpośrednie odniesienia w definiowaniu poszczególnych znaków kartograficznych wszystkich map przeglądowych do odpowiednich obiektów bazy danych (poprzez wskazanie sposobu pozyskania elementów
treści map z klas obiektów komponentu BDOO),
–– jednolite zasady redakcji kartograficznej, zwłaszcza w zakresie generalizacji pojęciowej i graficznej elementów treści wszystkich map,
–– wykorzystanie w formowaniu znaków tych samych barw przewodnich
(odniesionych do kategorii tematycznych elementów treści map),
–– jednakowe kształty sygnatur punktowych i liniowych oraz elementów
deseni powierzchniowych dla tych samych lub bardzo bliskich pojęciowo elementów treści wszystkich map,
–– wykorzystanie wspólnej palety barw, zróżnicowanej w poszczególnych
skalach co do liczby barw, ale spójnej w zakresie modelowania atrybutów tożsamych stopni barwnych.
Przykładowo dla obiektu jezdnia autostrady kody oraz symbole w poszczególnych skalach przedstawiają się następująco (tab. 12.3):
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Tab. 12.3. Kody i symbole dla obiektu jezdnia autostrady w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000

skala
1:10 000

kod
0010_102

1:25 000

0025_102

1:50 000

0050_102

1:100 000

0100_102

symbol

12.3. Redakcja kartograficzna
Redakcja kartograficzna jest procesem polegającym na doborze i generalizacji obiektów zgodnie z przyjętymi kryteriami, usunięciu konfliktów graficznych,
opracowaniu opisów oraz sporządzeniu ramki arkusza i treści pozaramkowej mapy
[7].
Treść gotowego arkusza mapy stanowią:
–– symbole kartograficzne reprezentujące obiekty BDOT10k lub BDOO,
które nie zmieniają swojego rzeczywistego położenia w procesie redakcji kartograficznej,
–– symbole kartograficzne reprezentujące obiekty BDOT10k lub BDOO,
które zmieniają swoje rzeczywiste położenie w procesie redakcji kartograficznej,
–– nazwy i opisy objaśniające, wygenerowane na podstawie danych z BDOT10k lub BDOO oraz państwowego rejestru nazw geograficznych,
–– symbole kartograficzne reprezentujące obiekty wygenerowane z numerycznego modelu rzeźby terenu, będące prezentacją rzeźby terenu,
–– dodatkowe dane geometryczne, w szczególności: kontury rozgraniczające pokrycie terenu, granice administracyjne, strzałki kierunku biegu
cieków, strzałki wylotów dróg i linii kolejowych na granicy arkusza,
–– elementy pozaramkowe, w szczególności: ozdobna ramka, opisy i legenda mapy.
Redakcja kartograficzna treści arkusza mapy ma zapewnić czytelność wszystkich elementów zawartych na mapie. Jednym z warunków jest zachowanie minimalnej odległości między znakami, która powinna wynosić nie mniej niż 0,2 mm.
W przypadku wystąpienia konfliktów graficznych w miejscach o dużym zagęszczeniu szczegółów sytuacyjnych niektóre mniej istotne obiekty mogą być przesunięte lub pominięte. Fragment zredagowanego arkusza mapy przedstawiono na ryc.
12.4.
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Ryc. 12.4. Fragment zredagowanego arkusza mapy (Źródło: GUGiK)

Wbrew pozorom redakcja kartograficzna wiąże się z istotnymi zmianami
także dla większych skal. W trakcie opracowania map w skali 1:10 000 dla 8 powiatów województwa śląskiego oceniono, iż zmianom redakcyjnym podlegało aż 78%
wszystkich dróg zawartych w bazie BDOT10k. Ponadto każdy most wymagał zmian
ze względu na konieczność dostosowania szerokości znaku do szerokości drogi na
mapie.
W procesie redakcji kartograficznej pozyskiwane są także granice administracyjne, granice obszarów chronionych, kontury użytków i linie brzegowe, które w bazie BDOT10k bezpośrednio nie występują. Mogą być one wygenerowane
z obiektów powierzchniowych, wymagają jednak uzgodnienia z przebiegiem innych elementów sytuacyjnych, które zastępują fragmenty granic lub wymuszają
konieczność ich przesunięcia na obrazie kartograficznym.
Obiekty z klas obiektów topograficznych (OT_), którym przypisano odpowiednie kody kartograficzne są przenoszone do klasy KR_ObiektKarto. Następnie
po resymbolizacji podlegają procesowi redakcji kartograficznej, w wyniku której
może ulec zmianie ich położenie lub kształt. Oprócz przekształconych obiektów
topograficznych w klasach karto (KR_) umieszczane są zupełnie nowe obiekty dotyczące rzeźby terenu, nazwy i opisy objaśniające oraz ramka mapy i elementy
pozaramkowe.
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Schemat aplikacyjny UML zawierające wszystkie klasy i typy danych wykorzystywanych do zapisu obrazu zredagowanej mapy przedstawiono na ryc. 12.5.

Ryc.12.5. Schemat aplikacyjny UML klas kartograficznych (Źródło: [7])

12.3.1.Rzeźba terenu na mapie
Numeryczny Model Terenu stanowi podstawę do opracowania wizualizacji
kartograficznej treści wysokościowej na mapach topograficznych. Umieszczane na
mapach poziomice są pozyskiwane z numerycznego modelu rzeźby terenu poprzez
interpolację izolinii i zapisywane w klasie KR_ObiektKarto. Muszą być one uzupełnione o wskaźniki spadu pozwalające na określenie kierunku spadku terenu oraz
opis wysokości. Przebieg warstwic powinien być uzgodniony z informacją sytuacyjną: przebiegiem sieci cieków oraz budowlami ziemnymi (ryc. 12.6).

Ryc. 12. 6. Poziomice opracowane na podstawie NMT: bez uwzględnienia cieków (z lewej)
i z uwzględnieniem cieków (z prawej) (Źródło:[4])
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Formy terenu, których nie można zobrazować rysunkiem poziomicowym
(urwiska, skarpy, doły, kopce lub hałdy, wąwozy, ściany lub stoki skalne, punkty
wysokościowe) przedstawia się odpowiednim znakiem w skali lub za pomocą symbolu (klasa KR_ObiektKarto).
Elementy rzeźby terenu stanowią ok. 50% wszystkich obiektów wchodzących w skład klas kartograficznych (KR_).

12.3.2.Nazwy i opisy objaśniające
Opisy stanowią podstawowy element informacyjny mapy. Nazwy geograficzne (toponimy) pozyskiwane są z państwowego rejestru nazw geograficznych,
natomiast opisy objaśniające i skróty pochodzą z wartości zapisanych w bazie danych BDOT10k.
Identyczne znaki graficzne przedstawiające różne obiekty w terenie, opisywane są pełną nazwą lub skrótem objaśniającym. W wypadku zgrupowania większej liczby takich samych znaków graficznych, na mapie umieszcza się opisy tylko
przy niektórych z nich [7].
Położenie tekstu na mapie musi pozwalać na jednoznaczne określenie
obiektu, którego ten opis dotyczy, a równocześnie napis nie może zasłaniać ważnych elementów treści mapy oraz linii siatki kartograficznej.
W bazach BDOT10k i BDOO opisy i nazwy geograficzne zapisywane są jako
atrybut etykieta obiektu z klasy KR_ObiektKarto lub jako samodzielny obiekt klasy
KR_Opis, zawierający tekst pojawiający się na mapie oraz rodzaj czcionki (nazwę
czcionki, wysokość, pogrubienie, podkreślenie, kursywa, kolor). Przykładową definicję znaku użytego na mapie dla nazwy jeziora, rzeki, kanału, strumienia, rowu lub
stawu przedstawia ryc. 12.7.
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Ryc. 12. 7. Znak graficzny i opis dla kodu 0010_914 - nazwa jeziora, rzeki, kanału, strumienia, rowu
lub stawu (Źródło: [7])

12.3.3.Generalizacja treści mapy
Zgodnie z Rozporządzeniem [7] pod pojęciem generalizacji rozumiany jest
proces uogólnienia informacji geograficznej umożliwiający opracowanie modelu
kartograficznego przestrzeni geograficznej o stopniu dokładności geometrycznej
i poziomie uogólnienia pojęciowego odpowiadającym zdefiniowanym w rozporządzeniu kryteriom dokładnościowym właściwym dla poszczególnych produktów
i zgodnym z ich przeznaczeniem.
W przypadku bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz bazy
danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO) mamy do czynienia z dwoma
aspektami generalizacji (ryc. 12.8):
–– generalizacją modelu,
–– generalizacją kartograficzną.
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Ryc. 12.8 Generalizacja modelu i generalizacja kartograficzna danych BDOT10k i BDOO.

Rozróżnienie między tymi dwoma procesami wymaga zdefiniowania dwóch
modeli:
–– DLM (ang. Digital Landscape Model) – numeryczny model krajobrazu,
zawierający rzeczywiste położenie obiektów; model ten najlepiej oddaje relacje przestrzenne między obiektami i może być wykorzystywany
do prowadzenia analiz GIS;
–– DCM (ang. Digital Cartographic Model) – numeryczny model kartograficzny, powstający w procesie redakcji kartograficznej danych DLM
(nadanie symboliki kartograficznej, wygładzenie linii, przesunięcie
obiektów, generowane i obróbka rysunku warstwicowego, generowanie i rozmieszczanie napisów itp.), która poprawia czytelność mapy na
ekranie komputera lub po jej wydrukowaniu.
Dane z modelu DLM zasilają systemy GIS służące do analiz przestrzennych,
natomiast dane z modelu DCM systemy produkcji map [1].
Generalizacja kartograficzna to proces wyboru (zależny od przeznaczenia
mapy, ilości i jakości danych) zbioru danych i jego przekształcenia (uwzględniającego: klasyfikację danych, ich upraszczanie i implikowanie) w celu podniesienia
przekazu kartograficznego traconego na skutek zmniejszenia skali mapy [3].
Klasyczny proces generalizacji kartograficznej zorientowany jest na czytelność przekazu graficznego. W podejściu tym dopuszczalne, a nawet niezbędne,
są przesunięcia, przewiększenia i obroty elementów mapowych, ich wygładzenie,
zmiana reprezentacji graficznej itp.
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Celem generalizacji DLM (generalizacji modelu) jest opracowanie pochodnej bazy danych przestrzennych, zasilającej systemy GIS wykorzystujące dane
uogólnione. Generalizacja modelu jest zatem zorientowana na prowadzenie wiarygodnych analiz przestrzennych na danym poziomie uogólnienia pojęciowego.
W generalizacji modelu stosowane są wyłącznie operatory eliminacji, uproszczenia
i agregacji danych przestrzennych. Istotą tego podejścia jest zachowanie rzeczywistego położenia obiektów topograficznych, ich cech geometrycznych oraz wzajemnych relacji topologicznych [2].
Zapis z Rozporządzenia [7] mówiący, iż ”w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), gromadzi się poddane procesowi generalizacji obiekty
BDOT10k” jest przykładem generalizacji modelu. Jej wyrazem są elementy dziedziczenia i generalizacji zawarte w modelu UML (Załącznik nr 3) oraz klasyfikacja
obiektów na trzech poziomach szczegółowości zawarta w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia [7] (fragment w tab. 12.4).
Tab. 12.4 Klasyfikacja obiektów na trzech poziomach szczegółowości wraz z kodami

Na podstawie informacji zawartych w tabeli klasyfikacji możemy stwierdzić,
że w wyniku generalizacji modelu część obiektów z BDOT10k znajdzie swoje odpowiedniki w BDOO (np. kanał, autostrada), niektóre zostaną pominięte (np. jezdnie)
lub połączone (np. rowy melioracyjne zbiorcze i zwykłe zostaną sklasyfikowane
jako jeden obiekt – rów melioracyjny).
Wytyczne dotyczące wprowadzania danych do bazy BDOT10k i BDOO (załączniki nr 4 i 5 do Rozporządzenia [7]) zawierają reguły generalizacji obiektów
dotyczące zarówno geometrii (np. minimalna wielkość wydzielanego obiektu po-
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wierzchniowego wynosi 0,15 km2), jak i wartości atrybutów (np. dla BDOO stosowane są wyłącznie zagregowane wartości słownikowe).
Analizując Standardy techniczne tworzenia map topograficznych i ogólnogeograficznych dla kolejnych skal (załączniki 6-12 do Rozporządzenia [7]) można
zauważyć, że wraz ze zmniejszaniem się skali zmieniają się kryteria selekcji, co powoduje, iż maleje liczba obiektów umieszczanych na mapie. W niektórych przypadkach zmienia się także sposób przedstawienia obiektu na mapie – np. w skali
1:10 000 kościół może być prezentowany jako obiekt powierzchniowy w skali, jeśli
jego powierzchnia jest większa od 225 m2 lub za pomocą sygnatury punktowej dla
mniejszych obiektów, natomiast w skali 1: 50 000 i mniejszych będzie miał już tylko reprezentację punktową. W polu Uwagi dla części znaków znajduje się również
informacja o sposobie generalizacji kartograficznej (np. uproszczeniu kształtu lub
połączeniu sąsiadujących obiektów).

12.3.4. Ramka arkusza i treść pozaramkowa
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r.
[9] mapy topograficzne w skalach od 1:10 000 do 1:100 000 oraz ogólnogeograficzną 1:250 000 opracowuje się w układzie PL-UTM, natomiast mapy ogólnogeograficzne w skali 1:500 000 i 1:1 000 000 w układzie PL-LCC. Paragraf 18 tego
rozporządzenia określa zasady podziału na arkusze i nadawania godeł. Schemat
nadawania godeł poszczególnym arkuszom sekcyjnym dla map topograficznych
przedstawiono w załączniku nr 1 niniejszego Podręcznika.
Zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu [7] opis pozaramkowy
mapy w przypadku standardowych opracowań kartograficznych musi zawierać:
–– znak firmowy i opis „Główny Urząd Geodezji i Kartografii” - z wyjątkiem
map topograficznych w skali 1:10 000, na których umieszcza się herb
Marszałka Województwa i opis,
–– nazwę arkusza:
• za nazwę arkusza przyjmuje się nazwę znajdującej się na tym arkuszu miejscowości mającej największą liczbę mieszkańców,
• w przypadku, gdy duże miasto jest położone na dwóch lub więcej
arkuszach i przecięte ramką południkową lub równoleżnikową, to do
tytułu arkusza wynikającego z nazwy miasta dodaje się skrót odpowiedniej strony świata,
• w przypadku, gdy na arkuszu znajduje się miejscowość, a duże miasto położone jest tylko fragmentem na skraju arkusza, to nazwa arkusza będzie pochodziła od nazwy miejscowości,
–– rodzaj mapy i godło arkusza,
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–– objaśnienia znaków i skrótów stosowanych na mapie topograficznej,
informację o wydawcy i jego prawach autorskich,
–– schemat podziału administracyjnego wraz z wykazem jednostek podziału terytorialnego kraju,
–– informację o układzie współrzędnych i poziomie odniesienia, skalę i podziałkę liniową,
–– zastrzeżenia dotyczące reprodukowania i wykorzystywania mapy,
–– dane dotyczące wykonawcy oraz materiałów, na podstawie których została sporządzona mapa, stan jej aktualności,
–– ozdobną ramkę i opis współrzędnych prostokątnych płaskich stanowiących wyloty siatki kilometrowej,
–– współrzędne geograficzne narożników arkusza mapy,
–– nazwy i godła sąsiednich arkuszy,
–– nazwy państw i jednostek podziału administracyjnego przy wylotach
ich granic,
–– wyloty kolei, wszystkich dróg krajowych i wojewódzkich oraz dróg głównych.
Przykładowy arkusz mapy w skali 1:10 000 przedstawiono na ryc. 12. 9 i ryc.12.10.

Ryc. 12.9. Przykładowy arkusz mapy w skali 1:10 000 opracowanej na podstawie danych BDOT10k
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Ryc. 12.10. Przykładowy arkusz mapy w skali 1:10 000 opracowanej na podstawie danych BDOT10k
z zastosowaniem cieniowania.
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13. Udostępnianie BDOT10k
Antoni Łabaj

13.1. Podstawy formalnoprawne dostępu do danych
Podstawową wartością BDOT10k jest kompletność zestandaryzowanej
i uporządkowanej informacji przestrzennej o wysokim poziomie dokładności
i szczegółowości. W procesie produkcyjnym BDOT10k zebrane i przetworzone zostały informacje z różnych rejestrów i zbiorów danych oraz zweryfikowane
pod kątem zgodności z rzeczywistą sytuacją terenową. Całość danych poddawana jest systematycznej kontroli gwarantującej wysoką jakość i wiarygodność
informacji. W odróżnieniu od innych rejestrów np. ewidencji gruntów i budynków, którego stosowanie ma bardzo ścisłe i obligatoryjne przypadki użycia w zakresie tworzenia porządku prawnego, BDOT10k nie jest zbiorem obligatoryjnie
wykorzystywanym w realizacji ustawowych zadań, jest jednak niezbędny w realizacji wielu zadań publicznych, społecznych i gospodarczych. Nie istnieją przepisy prawne obligujące do wykorzystania BDOT10k w ramach ustawowych zadań
pełnionych przez administrację publiczną lub inne podmioty pełniące publiczne
funkcje. Wartość informacyjna zbiorów BDOT10k jest podstawą dużego zapotrzebowania na dane oraz pochodne produkty informacyjne w tym opracowania kartograficzne. Pomimo braku obligatoryjności wykorzystania rejestru zapotrzebowanie
społeczne, gospodarcze i administracyjne na BDOT10k jest olbrzymie. Podstawowym warunkiem sprawnego wykorzystania tak cennej informacji jest zdefiniowanie i publikacja jasnych procedur określających zasady i możliwości wykorzystania
BDOT10k umożliwiających szerokim kręgom, również nieprofesjonalistów, łatwy
dostęp do danych. W ankiecie [6] aż 83% respondentów deklaruje brak znajomości
podstaw formalnych udostępniania i wykorzystania BDOT10k. W innych pytaniach
23% respondentów uważa, że wzrost dostępności BDOT10k zlikwiduje barierę
jego wykorzystania oraz prawie 25 % wskazuje jako dobrą praktykę upowszechnianie wiedzy o dostępności BDOT10k.
Zasób BDOT10k stanowi własność Skarbu Państwa i tworzony jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (ustawa z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193
Poz 1287), 1989). Prowadzenie i udostępnianie BDOT10k należy do kompetencji marszałków województw. Nie są oni wyłącznymi dysponentami i dystrybutorami danych. Główny Geodeta Kraju posiada w kompetencjach prowadzenie zintegrowanych kopii baz danych BDOT10k. Na mocy zarządzenia nr 51
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2010 r., powołana została instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK), której głównym celem jest wykonywanie czynności materialno-technicznych służących realizacji zadań publicznych
przypisanych Głównemu Geodecie Kraju. Organem pełniącym funkcje organu
założycielskiego w stosunku do CODGiK jest Główny Geodeta Kraju. Do zakresu
działalności CODGiK określonego w zarządzeniu nr 51 należy „wykonywanie czynności materialno-technicznych służących realizacji zadań publicznych przypisanych
Głównemu Geodecie Kraju” w tym w zakresie: „…prowadzenia i udostępniana baz
danych oraz prowadzenie systemów zarządzania danymi i usługami dotyczącymi
zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy, numerycznego modelu
rzeźby i pokrycia terenu, bazy danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych, w tym świadczenia usług dostępu do danych przestrzennych dla systemów dziedzinowych innych resortów…” [4].
Dane BDOT10k można pozyskać w kilku trybach, na podstawie przepisów
dwóch ustaw: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, i ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne [2].
W przypadku rozpowszechniania, rozprowadzania oraz reprodukowania
materiałów pochodzących ze zbiorów BDOT10k zastosowanie mają przepisy art.
18 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia
rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania wymaga zezwolenia,
oraz trybu udzielania tych zezwoleń (Dz. U. Nr 56 poz. 588).
Odpłatne udostępnienie w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Każdy podmiot ma prawo nabyć dane BDOT10k. Podstawę odpłatnego
udostępnienia danych BDOT10k określa art. 40 pkt 3c ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne w brzmieniu: „Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych
w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, oraz innych materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także wykonywanie
czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów
zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3d
oraz art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”
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Wysokość opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie krajowego systemu informacji
o terenie oraz za udzielanie informacji reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów
i wypisów z operatu ewidencyjnego. Wysokość opłat za udzielenie informacji (udostępnienie danych) określa tabela IV załącznik 4 Rozporządzenia [5]. Nomenklatura oraz określenie rodzajów zbiorów w Rozporządzeniu [5] nie uwzględnia zmian
prawnych związanych z ustawą o IIP [1] oraz Rozporządzeniami będącymi konsekwencją zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Udostępnianie danych w trybie ustawy informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
Podmioty realizujące zadania publiczne mogą ubiegać się o bezpłatny dostęp do danych niezbędnych do realizacji tych zadań na podstawie art. 15 ust. 1
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
które brzmią: „Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym
zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia
lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych
zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji
tych zadań.”
Przy interpretacji powyższych przepisów należy zwrócić uwagę na fakt,
iż przepisy art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne odnoszą się do rejestrów publicznych wchodzących w skład
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ustawa z dnia 12 lutego
2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230)
z dniem 17 czerwca 2010 r. uchyliła obowiązek prowadzenia Krajowej Ewidencji
Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych. W rozumieniu ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów publicznych BDOT10k spełnia definicję
rejestru publicznego rozumianego jako „rejestr, ewidencja, wykaz, listę, spis albo
inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez
podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych”, zatem może
podlegać udostępnieniu w myśl przywołanych przepisów.
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Publiczny dostęp do BDOT10k w usługach OGC KIIP
Treść BDOT10k jest publikowana poprzez usługi sieciowe w standardach OGC
(WMS) przez wyspecjalizowane serwery danych przestrzennych. Największym dostawcą usług sieciowych jest państwowy geoportal funkcjonujący pod adresem
www.geoportal.gov.pl. Z usług sieciowych geoportalu można korzystać poprzez
udostępnioną aplikację klienta przeglądania Geoportal 2 działającą pod adresem
http://mapy.geoportal.gov.pl/ lub w dowolnym kliencie usług OGC korzystając
z adresu usług publikowanych w zakładce „Usługi” pod adresem http://geoportal.
gov.pl/web/guest/uslugi.
Wykorzystanie usług sieciowych publikowanych w ramach Geoportal 2 jest
ograniczone wspomnianymi powyżej przepisami art. 40 ust. 3c ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, a wykorzystanie usług wymaga akceptacji regulaminu korzystania z usług (http://geoportal.gov.pl/web/guest/regulamin#). Zgodnie
z punktem III regulaminu, z zasobów Geoportal 2 można korzystać w zakresie własnego użytku bez prawa do rozpowszechniania i publikacji.

13.1.1. Procedury udostępniania danych
Na stronach CODGIK publikowane są formularze zamówienia w formacie
PDF na dane pochodzące ze zintegrowanych kopii BDOT10k. Podane są informacje kontaktowe oraz komórki organizacyjne odpowiedzialne za obsługę zamówień.
Niektóre Urzędy Marszałkowskie posiadają sklepy internetowe pozwalające na złożenie zamówienia na wybrane zasoby kartograficzne, np. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - http://www.wodgik.katowice.pl/sklep/.
Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego na swojej stronie internetowej
http://wgik.dolnyslask.pl/web/start/zamowienia-na-mapy udostępnia elektroniczny formularz składania zamówienia, poprzez który można zamówić między innymi dane BDOT10k.

13.2. Założenia dotyczące nowych zasad udostępniania
danych z PZGiK
Nieadekwatność zasad udostępniania danych prowadzonych na podstawie
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w stosunku do zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r oraz obecnie funkcjonującej
infrastruktury informacji przestrzennej powoduje, iż w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii rozpoczęto prace nad określeniem nowych zasad udostępniania
danych z PZGiK. Zasady te wejdą w życie w formie ustawowej.
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Z pośród istotnych zmian ustawa określi:
–– zasady udostępniania danych w postaci cyfrowej, usług i formie analogowej,
–– opłaty za wykorzystanie danych na zasadzie licencji (nie jak dotąd za
udostępnienie zbioru),
–– wysokość opłat zależeć będzie od „rodzaju licencji”,
–– obowiązywać będą wzory umów licencji.
Tab. 13.1. Projektowane parametry określające zasady udostępniania zasobów

PZGiK (Źródło: [7])
Rodzaj parametru

Wartość

Rodzaj użytkownika

•

Badania naukowe, edukacja

•

Podmioty realizujące zadania publiczne
(sektor publiczny)

•

Obywatele

•

Firmy komercyjne

•
•

Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykorzystanie wewnętrzne, zewnętrzne

•

Redystrybucja (ang. Reselling)

•
•

Dane dla tworzenia własnych opracowań/
produktów (ang. Value Adding)
Raster

•

Wektor

•
•

Tekst/inne
Jednostka powierzchni (np. km2,)

•

Okres czasu (subskrybcja)

•

Rodzaj dostępu (wartość związana z usługami, opłata za kliknięcie,

•

powiększanie lub inne określone działania,
nie dla nośników)

Dostęp

•
•

Poziom usług

•

Ilość użytkowników
Pobieranie danych , udostępnienie na nośniku zewnętrznym, usługi
Podstawowe (np. tylko określone obiekty)

•

Specjalne (pełny dostęp do danych)

Sposób wykorzystania

Rodzaj danych lub usług

Rodzaj jednostki rozliczeniowej
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W nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne mają się ponadto
znaleźć następujące regulacje:
1) Nieodpłatnie, będą udostępniane wszystkim zainteresowanym zbiory
danych:
a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju,
b) państwowego rejestru nazw geograficznych,
c) zawarte w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,
d) dotyczące numerycznego modelu terenu o interwale siatki co
najmniej 100 m.
2) Nieodpłatny dostęp do wszystkich zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej będzie
przysługiwał na cele: edukacyjne, badań naukowych oraz prac rozwojowych realizowanych przez uczelnie i jednostki naukowe, ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego
wykonywane przez służby specjalne.
3) Za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poza przypadkami określonymi w ustawie, będą pobierane opłaty.
4) Nowe regulacje określają kary pieniężne za przetwarzanie danych i innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji, niezgodnie z warunkami licencji lub ich
udostępnianie wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim. Karę
pieniężną będzie nakładał w decyzji administracyjnej: Główny Geodeta
Kraju (jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) i wojewódzki inspektor
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (jeżeli naruszenie warunków
licencji dotyczy materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego).
Kary pieniężne stanowić będą dochody budżetu państwa.

13.3. Rola metadanych i skorowidzów map w procesie
określania obszaru zamówienia
Wszelkie zamówienia na dane BDOT10k muszą posiadać określenie obszaru
zainteresowania (AOI – ang. Area of Interest). Obszar ten jest najczęściej definiowany obszarem arkusza mapy topograficznej w danej skali i układzie współrzędnych. Wynika to z faktu, że jednostką miary przy obliczaniu wartości zamówienia,
zgodnie z Rozporządzeniem jest arkusz. W przypadku opracowań bazodanowych
BDOT10k, dla których arkusz opracowania nie jest już referencją AOI można okre-
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ślić poprzez graficzne zdefiniowanie obszaru, np. jednostki administracyjnej, buforu rzeki, itp.
Aby określić wielkość zamówienia należy obszar zainteresowania nałożyć
na skorowidz map topograficznych w danym układzie i skali a następnie przyporządkować, poprzez selekcję przestrzenną godła tych arkuszy, które posiadają
część wspólną z AOI. Proces selekcji arkuszy jest szybki i sprawny jeżeli używa się
skorowidzów map topograficznych oraz AOI w wersji wektorowej w systemie GIS.
W przypadku braku odpowiednich danych lub oprogramowania można skorzystać
z przeglądarki skorowidzów map dostępnej na stronie http://www.codgik.gov.pl/
skorowidze.html. Szczegółowość mapy pozwalającej na określenie położenia godła
mapy topograficznej w przestrzeni geograficznej ograniczona jest do granic gmin.

Ryc. 13.1. Przeglądarka skorowidzów map topograficznych na stronie CODGiK - http://skorowidze.
codgik.gov.pl/topo/

Wyszukiwanie i zamawianie danych na podstawie skorowidzów map,
w przypadku nowych opracowań BDOT10k, w kontekście budowania krajowej IIP
jest anachronizmem. Oczywiście skorowidze będą jeszcze długo funkcjonować
w kontekście klasycznych opracowań kartograficznych jednak rolę wyszukiwania
informacji o danych przestrzennych przejmują metadane, których szczegółowy
opis zamieszczono w rozdziale 10. Rolą metadanych publikowanych w odpowiednich portalach jest udostępnianie szczegółowej informacji o istniejących opracowaniach. Proces identyfikowania AOI na tle istniejących opracowań BDOT10k jest
automatyczny i zwykle realizowany w portalach metadanych posiadających zdefiniowany interfejs obsługi map. Wystarczy ustawić okno mapy w odpowiednim
miejscu na mapie i dokonać zapytania o istnienie opracowań w widocznym zasięgu
mapy. Niestety wyszukanie takiej informacji nie pozwala na dalsze procedowanie
procesu zamówienia BDOT10k.
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Ryc. 13.2. Wyszukiwanie metadanych dla obszaru mapy w Geoportal 2

13.4. Standardy i formaty udostępnianych danych
W zależności od celu i przeznaczenia danych BDOT10k w procesie zamówienia należy wnioskować o udostępnienie informacji w odpowiednim formacie zapisu. Cel użycia danych determinuje ich pożądaną strukturę i format. Użycie danych
w procesach analitycznych wskazywanych w „Dobrych praktykach”, takich jak analizy sieciowe, lokalizacja infrastruktury i inne wymagają aby pozyskać dane kompletne w formacie GML lub bazodanowej. Inne formaty zwykle są stratne w stosunku
do oryginału i utrudniają późniejsze wykorzystanie informacji zawartej w BDOT10k.
Podstawowe formaty danych przestrzennych i ich ograniczenia w odniesieniu do
BDOT10k zamieszczono w rozdziale 10. W ankiecie [6] użytkownicy określili zdecydowane preferencje w stosunku do formatów Esri czyli formatu graficznego shapefile oraz formatów bazodanowych - MDB i GDB (ryc. 13.3). Preferencję tą można
wiązać z częstością używanego oprogramowania aczkolwiek format shapefile jest
czytany przez każde oprogramowania GIS – stąd jego przeważająca popularność.
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Ryc. 13.3. Preferencje w stosunku do formatów udostępniania danych BDOT10k. Użytkownik mógł
wskazać więcej niż jeden preferowany format (Źródło [8]).

Do wielu prostych zastosowań związanych z prezentacją informacji czy też
lokalizacją wystarczająca jest forma wizualizacji BDOT10k zapewniana poprzez zestandaryzowane usługi sieciowe ograniczone co do zakresu wykorzystania stosownie do przepisów art. 12 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Ten rodzaj publicznego dostępu w zakresie określonym regulaminem Geoportalu
2 jest bezpłatny, wystarczy odpowiednio ustawić połączenie z serwerem danych
przestrzennych.
Dane BDOT10k o pełnej strukturze w postaci wektorowej potrzebne są każdorazowo przy wykonywaniu analiz lub też zadaniach wymagających uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie wraz z materiałami będącymi wynikiem projektu
– np. przy opracowaniu map związanych z planem zadań ochronnych obszaru Natura 2000, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego itp. Zamawiając dane BDOT10k przeznaczone do realizacji własnych zadań należy się kierować
względami:
–– przeznaczenia danych (np. potrzebą rozpowszechniania),
–– potrzeb technicznych w zakresie realizacji projektu,
–– możliwościami przetwarzania zamówionego formatu.
Wszystkie te elementy powinny przełożyć się na treść składanego zamówienia.
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13.5. Narzędzia udostępniania danych
Nie stworzono dotychczas jednolitych mechanizmów informatycznych udostępniania danych BDOT. W architekturze tworzonego KSZBDOT planowane są moduły odpowiadające za udostępnianie danych BDOT10k na potrzeby innych systemów. Istniejące dotychczas rozwiązania informatyczne na stronach internetowych
w postaci sklepów on-line są w zasadzie interaktywnymi formularzami pozwalającymi łatwiej złożyć zamówienie. Zamówienie to jest przetwarzane zarówno od
strony technicznej jak i formalnoprawnej oraz księgowej przez personel Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej. Czynności materialno-technicznie udostępniania
danych polegają na wyodrębnieniu z Zasobu zamówionego obszaru danych, wyodrębnieniu warstw tematycznych, konwersji formatu danych, ewentualnej transformacji układu współrzędnych, zapisu wyodrębnionych danych do odpowiedniego
zbioru na dysku komputera, opatrzeniu zbioru klauzulami udostępniania i przekazaniu Zamawiającemu.
Przykład mechanizmu przygotowania zbioru BDOT10k do udostępnienia realizującego wszystkie kroki techniczne w jednym scenariuszu przedstawia
ryc. 13.4. Mechanizm został zaimplementowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w systemie TOPAZ.

Ryc. 13.4. Okna modułu udostępniania danych Systemu Śląski Topaz.
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14. Branżowe bazy danych przestrzennych
o zasięgu krajowym
Monika Dobosz

14.1. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski
Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 (SMGP) jest mapą
tematyczną, zawierającą informacje na temat budowy geologicznej obszaru.
Głównym założeniem opracowania jest zestawienie wiedzy pozyskanej podczas
wszystkich badań geologicznych, geofizycznych i wiertniczych przeprowadzonych
na danym obszarze.
Zakres informacyjny szczegółowej mapy geologicznej Polski stanowią:
–– budowa geologiczna wierzchniej warstwy podłoża, do 2 m głębokości,
z uwzględnieniem profilu pionowego budowy geologicznej w postaci
przekrojów geologicznych i syntetycznych,
–– przestrzenna lokalizacja potencjalnych miejsc występowania złóż surowców mineralnych, wraz z przedstawieniem kierunków dalszego poszukiwania lub pozyskiwania surowców,
–– przestrzenna lokalizacja tzw. geozagrożeń (np. osuwiska, podcięcia erozyjne),
–– inne informacje z dziedzin geologii dynamicznej, geomorfologii, paleontologii i hydrogeologii, pozwalające m.in. na określenie właściwości
podłoża [1].
SMGP należy do map zakrytych. Na pojedynczy arkusz szczegółowej mapy
geologicznej składają się następujące elementy:
––
––
––
––
––

autorska mapa geologiczna w skali 1:50 000,
przekroje geologiczne,
syntetyczne profile geologiczne,
objaśnienia barw i symboli,
tekst objaśniający budowę geologiczną (z uwzględnieniem litologii, genezy, stratygrafii utworów, geomorfologii, tektoniki) wraz z odpowiednimi zestawieniami tabelarycznymi, wynikami analiz i ekspertyz, szkicami tematycznymi, w tym geomorfologicznym i geologicznym odkrytym
(bez utworów czwartorzędu) i dodatkowymi załącznikami graficznymi
[2].
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Ryc. 14.1 Arkusz Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, skala 1: 50 000 (Źródło: PIG)

Najstarsze arkusze szczegółowej mapy geologicznej Polski pochodzą z 1953
r. W chwili obecnej dostępnych jest 1069 arkuszy SMGP, każdy o powierzchni ok.
300 km2. Arkusze te nie stanowią pełnego pokrycia obszaru Polski. Seria wszystkich
map dostępna jest w Centralnym Archiwum Geologicznym w Warszawie [3].

Ryc. 14.2. Pokrycie obszaru Polski arkuszami SMGP (Źródło: PIG)
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Dostęp do geologicznych danych przestrzennych możliwy jest poprzez geoportal geologiczny IKAR (http://ikar2.pgi.gov.pl). Skorowidz seryjnej SMGP (usługa
mapowa WMS - Web Map Service) ukazuje użytkownikom portalu stan wykonania
arkuszy, pozwala na przegląd podstawowych metadanych wybranej mapy (nazwa,
godło arkusza, aktualność, autor itd.) oraz prezentuje najważniejszą warstwę wydzieleń geologicznych w formie uproszczonej [4]. Korzystając ze skorowidzu użytkownik może wybrać arkusz w celu złożenia zamówienia w Państwowym Instytucie
Geologicznym. Skorowidz SMGP może być wyświetlony w aplikacji mapowej na
geoportalu.
Zamówienia na arkusze SMGP należy składać za pośrednictwem internetowego serwisu Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG lub składając zamówienie w tradycyjnej formie do Sekcji Dystrybucji Wydawnictw PIG. Arkusze są
udostępniane jako opracowania w wersji analogowej (wydruk ploterowy) oraz numerycznej (raster lub wektor). Objaśnienia do map są przekazywane jako wydruki
oraz w formie cyfrowej.

14.2. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP10)
Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) stanowi podstawowe źródło danych przestrzennych opisujących wody powierzchniowe Polski. Stosowana
jest głównie jako odniesienie dla działań związanych z gospodarką wodną oraz jej
planowaniem, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001
r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z późn. zm.) i Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE oraz przy wyznaczaniu zasięgu oraz struktury stref zagrożenia powodziowego, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarządzania nim.
Pierwszym opracowaniem prezentującym sieć hydrograficzną Polski był wykonany w latach siedemdziesiątych atlas „Podział Hydrograficzny Polski” w skali
1:100 000, do którego opracowano schemat sieci hydrograficznej. W latach dziewięćdziesiątych powstała kolejna, dokładniejsza mapa cyfrowa w skali bazowej
1:50 000 z 11 warstwami informacyjnymi, zawierająca sieć wodną oraz podział na
zlewnie. Na podstawie wersji MPHP z 2007 r. powstało ogólnodostępne opracowanie w formacie rastrowym - Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski,
obejmująca pełną hydrografię Polski, w podziale na 1083 arkusze w skali 1:50 000,
w układzie 1992.
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Ryc. 14.3. Fragment skorowidza arkuszy rastrowej MPHP (Źródło – KZGW)

Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 (MPHP 10) jest
trzecią mapą prezentującą sieć hydrograficzną całego kraju, dostosowaną do wymogów INSPIRE (Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej). Mapa została opracowana w ramach projektu „Informatyczny
System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK), prowadzonego
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
(IMGW-PIB) we współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (KZGW),
Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK), Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym. Założeniem MPHP10 jest gromadzenie w jednolitej i ciągłej bazie danych kompletnej
informacji geometrycznej i opisowej na temat sieci rzecznej i zlewni. MPHP zawiera dane związane z tematem hydrografia w INSPIRE oraz zdefiniowane w specyfikacji danych D2.8.I.8 (Wytyczne D2.8.I.8 INSPIRE Data Specification on Hydrography – Guidelines).
Opracowanie stanowi zbiór wektorowych warstw tematycznych wraz z relacyjną bazą danych. Jednostki hydrograficzne kodowane są hierarchicznie w granicy
dorzecza. Obszar jednostki hydrograficznej dzielony jest na 9 części, gdzie cyfra 1
oznacza część źródłową, cyfry parzyste – największe dopływy, cyfry nieparzyste –
przyrzecza między dopływami, cyfra 9 – ujście. Długie numery kodowe wskazują
niższy rząd rzeki lub zlewni.
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Poziom 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poziom 2

dorzecze Odry
dorzecze Wisły
zlewnia Zalewu Szczecińskiego
zlewnia przymorza
zlewnia Zalewu Wiślanego
dorzecze Niemna
dorzecze Dniestru
dorzecze Dunaju
dorzecze Łaby

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Wisła do Sanu
San
Wisła od Sanu do Wieprza
Wieprz
Wisła od Wieprza do Narwi
Narew
Wisła od Narwi do Drwęcy
Drwęca
Wisła od Drwęcy do ujścia

Poziom 3
211. Wisła do Przemszy
212. Przemsza
213. Wisła od Przemszy do
Dunajca
214. Dunajec
215. Wisła od Dunajca do Nidy
216. Nida
217. Wisła od Nidy do Wisłoki
218. Wisłoka
219. Wisła od Wisłoki do Sanu

Ryc. 14.4. Kodyfikacja jednostek hydrograficznych [11]

Zakres przestrzenny danych MPHP obejmuje obszar całej Polski oraz części
dorzecza Wisły i Odry położone poza granicami kraju. Zakres informacyjny Mapy
Podziału Hydrograficznego Polski stanowią warstwy podstawowe oraz uzupełniające [11]:
1) Warstwy podstawowe (wyróżnione):
a) Zlewnie elementarne,
b) Zlewnie jednostek hierarchicznych,
c) Działy wodne,
d) Węzły na działach wodnych,
e) Cieki wyróżnione (odcinki cieków),
f) Cieki wyróżnione (route),
g) Szerokie rzeki (szer. powyżej 30 m),
h) Węzły hydrograficzne cieków,
i) Jeziora wyróżnione,
2) Warstwy uzupełniające (niewyróżnione):
a) Cieki niewyróżnione (odcinki cieków),
b) Jeziora niewyróżnione.
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14.3. Mapy statystyczne (GUS)
Organem odpowiedzialnym za tematy danych przestrzennych odnoszących
się bezpośrednio do danych statystycznych dotyczących jednostek statystycznych
i demografii jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Realizacją zadań zajmują się urzędy statystyczne w 16 miastach wojewódzkich.
Badania statystyczne prowadzone na dany rok określane są w formie rocznych programów badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP), wprowadzanych rozporządzeniem Rady Ministrów, w których zdefiniowany jest zakres zbierania danych oraz wskazane są podmioty zobowiązane do zebrania danych. Zadania
statystyki publicznej reguluje ustawa o statystyce publicznej z 29 czerwca 1995 r.
(Dz. U. 1995 r. Nr 88, poz. 439). Ustawa określa zasady rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych oraz ustala
organizację i tryb prowadzenia tych badań wraz z zakresem związanych z nimi
obowiązków.
Do zadań systemu statystyki publicznej należy zbieranie danych statystycznych, ich przechowywanie i opracowywanie, a także ogłaszanie, udostępnianie
i rozpowszechnianie wyników badań statystycznych, jako oficjalnych danych statystycznych. Statystyka publiczna uprawniona jest do zbierania danych statystycznych ze wszystkich dostępnych źródeł (sprawozdawczość GUS, sprawozdania innych resortów, administracyjne systemy informacyjne, ekspertyzy, opracowania,
szacunki własne), z ograniczeniem w odniesieniu do danych chronionych na podstawie ustaw tajemnicą zawodową [6].
W celu odniesienia danych gromadzonych przez system statystyki publicznej
do przestrzeni geograficznej wykorzystuje się klasyfikację podziału terytorialnego
kraju: NUTS/NTS oraz TERYT. Funkcjonowanie Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) opiera się o przepisy: ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn.
zm.).
Rejestr TERYT obejmuje następujące systemy:
–– TERC - identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego (województwa, gminy, powiaty oraz wyróżnione odrębnymi identyfikatorami: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta i obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich, dzielnice
i delegatury w gminach miejskich,
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–– SIMC - identyfikatorów i nazw miejscowości (urzędowe nazwy miejscowości, stałe, niepowtarzalne identyfikatory miejscowości, określenia
rodzajowe miejscowości, przynależność miejscowości do gminy, powiatu i województwa),
–– BREC - rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
–– NOBC - identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań,
–– ULIC - centralnego katalogu ulic.
Aktualizacja rejestru systemów: identyfikatorów i nazw jednostek podziału
terytorialnego, identyfikatorów i nazw miejscowości, centralny katalog ulic, a także system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań w części dotyczącej nazw miejscowości i ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości
i budynków odbywa się na bieżąco, natomiast aktualizacja rejestru systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań odbywa się kwartalnie w zakresie przyrostów
i ubytków budynków oraz mieszkań, co najmniej raz do roku w zakresie podziału
na rejony statystyczne i obwody spisowe [7].
Rejestr terytorialny TERYT w zakresie podstawowym jest jawny – dane z systemów TERC, SIMC, ULIC udostępniane są bezpłatnie. Dane są dostępne na stronie GUS:
http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa i pobierane są w formacie XML.
Podstawę prawną Systemu Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) stanowi Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154
z 21.06.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t.1,str. 196,
z późn. zm.). Przepisy szczegółowe dotyczące liczby i zasięgu utworzonych poziomów jednostek oraz budowy ich symboli opisuje Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1573 z późn. zm.) [7]. Klasyfikacja NTS
zakłada trójstopniowy podział terytorialny kraju na gminy, powiaty i województwa
oraz wprowadza dwa dodatkowe poziomy nieadministracyjne – regiony i podregiony. Jednostki terytorialne zgrupowane są na 5 poziomach – Tab.14.1
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Tab. 14.1. Klasyfikacja NTS
Poziom regionalny

Poziom lokalny

NTS/NUTS 1

regiony (6 jednostek)

NTS2/NUTS 2

województwa (16 jednostek)

NTS3/NUTS 4

podregiony (66 jednostek
grupujących jednostki szczebla
powiatowego)

NTS 4/LAU 1

powiaty (314) i miasta na prawach powiatu (65 jednostek)

NTS 5/LAU 2

gminy (2479 jednostek), w tym
gminy miejskie będące miastami na prawach powiatu (65
jednostek)

Aktualizacja systemu w zakresie jednostek podziału terytorialnego oraz regionów i podregionów prowadzona jest na bieżąco.

14.4. Leśna Mapa Numeryczna (Lasy Państwowe)
Leśna Mapa Numeryczna stanowi główny zasób danych przestrzennych o lasach w Polsce i jest integralną częścią Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP). Wykorzystywana jest przy prowadzeniu prac związanych z gospodarką leśną. Tworzona jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
(PGL LP), zgodnie ze Standardem Leśnej Mapy Numerycznej. Struktura LMN, zagadnienia związane z aktualizacją, archiwizacją oraz udostępnianiem danych zdefiniowane są przez Standard LMN (SLMN), określający podstawowe zasady funkcjonowania systemu informacji przestrzennej Lasów Państwowych oraz definiujący
dane geometryczne Leśnej Mapy Numerycznej. Dokładność LMN odpowiada dokładności map w skali 1:5 000.
Dane źródłowe Leśnej Mapy Numerycznej można podzielić na [8]:
–– Wewnętrzne, czyli takie, których wytworzenie leży w kompetencjach
PGL LP, należą do nich wszelkie dane o charakterze przestrzennym, powstałe w wyniku:
• rejestracji działań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej
(szczególnie związanych z ochroną, hodowlą i użytkowaniem lasu),
• rejestracji zmian powstałych w wyniku oddziaływania czynników biotycznych i abiotycznych na tereny leśne, powodujących zmiany w układzie przestrzennym drzewostanów,
• inwentaryzacji stanu lasów i innych gruntów zarządzanych przez PGL LP,

200

Branżowe bazy danych przestrzennych o zasięgu krajowym

• prac wykonywanych w toku sporządzania planów urządzenia lasu,
• innych prac wykonywanych w ramach statutowych działań lub na
zlecenie PGL LP.
–– Zewnętrzne - których wytworzenie nie leży w kompetencjach PGL LP,
należą do nich wszelkie dane o charakterze przestrzennym, niebędące
danymi wewnętrznymi, istotne dla właściwego gospodarowania majątkiem zarządzanym przez PGL LP, a szczególnie dane:
• z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym
z ewidencji gruntów i budynków oraz państwowego rejestru granic),
• określające przebieg granic i lokalizację form ochrony przyrody wymienionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004 r.),
• inne wytwarzane w ramach kompetencji organów, instytucji i organizacji niebędących jednostkami organizacyjnymi PGL LP.
Dane geometryczne LMN dzieli się na [8]:
–– dane podstawowe – zarządzane przez nadleśnictwa, które odpowiadają
za ich jakość merytoryczną (atrybutową) oraz geometryczną,
–– dane stałe globalne (DSG) – zarządzane przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP) i Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych
(DGLP), które odpowiadają za ich jakość merytoryczną (atrybutową)
oraz geometryczną.
Zakres informacyjny danych przestrzennych LMN w podziale na kategorie
tematyczne [8]:
–– ewidencja gruntów i budynków (graniczniki, użytki ewidencyjne
w działce, działki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, gminy, powiaty,
województwa, budynki),
–– ewidencja leśna (wydzielenia, oddziały, leśnictwa, obręby leśne, nadleśnictwa, RDLP, lokalizacje siedzib leśnictw, lokalizacje siedzib nadleśnictw, lokalizacje siedzib RDLP),
–– sytuacja na terenach w zarządzie LP (drogi, cieki, infrastruktura liniowa),
–– obiekty związane z opisem taksacyjnym (wydzielenia siedliskowe, osobliwości przyrodnicze, powierzchnie nie stanowiące wyłączeń),
–– obiekty wynikające z planów oraz zdarzeń gospodarczych i losowych
(działki zrębowe, kierunki cięć, powierzchnie próbne (moduł punktu
próbnego), granice pożaru, miejsca powstania pożaru),
–– inne obiekty istotne dla prowadzenia gospodarki leśnej (strefy operacyjne jednostek straży pożarnej),
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–– obwody łowieckie, mezoregiony przyrodniczo-leśne, regiony pochodzenia leśnego materiału podstawowego, leśny materiał podstawowy, formy ochrony przyrody, szlaki turystyczne, inne obiekty punktowe, inne
obiekty powierzchniowe,
–– elementy kartograficzne (lokalizacja opisów wydzieleń, lokalizacja opisów oddziałów).

Ryc. 14.6. Mapa poglądowa lasów w Polsce (Źródło: http://www.lasy.gov.pl)

Szczegółowe informacje o systemie geomatyki Lasów Państwowych i o leśnych mapach numerycznych dostępne są na stronie internetowej LP: http://start.lasy.gov.pl/web/geomatyka/home.
Dostępna jest także internetowa poglądowa mapa lasów w Polsce (http://www.lasy.gov.pl/
mapa), na której zaznaczone są także m.in. granice nadleśnictw, Leśnych
Kompleksów Promocyjnych oraz obszary objęte zakazem wstępu do lasu [3].
Regionalne dyrekcje LP udostępniają także swoje opracowania – przykładem może
być portal RDLP Kraków przedstawiający mapę lasów o szczególnych wartościach
przyrodniczych lub kulturowych.

Ryc. 14.7. Serwis mapowy RDLP Kraków (Źródło: http://rdlpkrakow.gis-net.pl)
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Posiadane przez Nadleśnictwa informacje o środowisku udostępniane są
na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz.
1227). Dane uznawane są za materiał nieprzetworzony udostępniane są bezpłatnie, natomiast udostępnianie danych przetworzonych wymagających dodatkowego zaangażowania środków Nadleśnictwa jest płatne. Dane przestrzenne mogą być
udostępniane w formie analogowej (tradycyjne mapy papierowe) i elektronicznej
(wektor, raster, chmura punktów).

14.5. Obszary chronione i Natura 2000 (GDOŚ)
Prowadzenie polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym zarządzania obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, leży w zakresie obowiązków Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). GDOŚ zarządza dwiema
bazami danych odnoszącymi się do obszarów chronionych na obszarze Polski: bazą
danych obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 oraz bazą danych
obszarów chronionych.
Natura 2000 została wprowadzona w Polsce w 2004 r. jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem kraju do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 funkcjonują we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000. Głównym zadaniem
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów
siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, uważanych za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy, poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów,
na których te gatunki i siedliska występują [9].
Zakres informacyjny bazy danych Natura 2000 obejmuje:
–– przebieg granic obszarów Natura 2000 (obszary specjalnej ochrony ptaków – OSOP, specjalne obszary ochrony siedlisk – SOOS),
–– nazwy oraz kody obszarów [3].
Dokładność bazy obszarów Natura 2000 zależy od materiałów referencyjnych
i można ją porównać z dokładnością map w skali od 1:10 000 do 1:50 000.
Warstwy bazy danych Natura 2000 publikowane przez GDOŚ są udostępniane za pomocą usługi WMS pod adresem http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms. Wyszukiwarka obszarów Natura 2000 (wg województw, nazw
i kodów, siedlisk oraz gatunków) jest dostępna pod adresem http://natura2000.
gdos.gov.pl. Dla każdego obszaru udostępniana jest mapa rastrowa z granica-
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mi SOO lub OSO na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:50 000 oraz dokument PDF z opisem obszaru. Na stronie GDOŚ (http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/1914/Baza_danych) dostępna jest także Interaktywna mapa obszarów
Natura 2000.

Ryc. 14.8. Interaktywna mapa obszarów Natura2000
(Źródło: http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/1914/Baza_danych)

Baza danych o obszarach chronionych obejmuje obszary chronione utworzone
w Polsce do 31.12.2003 r.: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i stanowiska dokumentacyjne.
Zakres informacyjny bazy danych obszarów chronionych obejmuje przebieg
granic obszarów i lokalizację obiektów, nazwy oraz kody obszarów [9]:
–– powierzchnia obszaru chronionego i jego otuliny,
–– powierzchnia pod ochroną ścisłą (dotyczy parków narodowych i rezerwatów),
–– powierzchnia i ilość rezerwatów przyrody znajdujących się w granicach
parków (dotyczy parków krajobrazowych),
–– akt prawny powołujący obszar oraz dokumenty wprowadzające zmiany
w powierzchni lub funkcjonowaniu obszaru,
–– położenie fizyczno-geograficzne i administracyjne, deniwelacje terenu
(dotyczy parków narodowych),
–– opis przyrodniczych walorów obszaru,
–– gatunki chronione występujące w granicach obszaru,
–– wykaz powierzchni wg formy własności,
–– wykaz powierzchni wg rodzaju gruntów,
–– informacje, czy dana forma podlega ochronie w zakresie międzynarodowego prawa ochrony przyrody.
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Warstwy bazy danych obszarów chronionych publikowane przez GDOŚ są
udostępniane za pomocą usługi WMS pod adresem http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms.

Ryc. 14.9. Warstwy bazy danych GDOŚ odczytane w aplikacji ArcMAP
(Źródło: WMS - http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms)
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15. Dobre praktyki w zakresie wykorzystania
BDOT10k
Agnieszka Bolibok
Podstawą identyfikacji „Dobrych praktyk” w zakresie wykorzystania BDOT10k
była ankieta przeprowadzona na grupie pracowników z ponad 600 jednostek
administracji publicznej (państwowej, rządowej i samorządowej), ich jednostek
zależnych, instytucji i przedsiębiorstw państwowych reprezentujących Skarb
Państwa, a także przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych, przedsiębiorstw
prywatnych i biznesu.
Na podstawie analizy udzielonych odpowiedzi opracowano przykłady zastosowań bazy danych obiektów topograficznych do różnorodnych celów oraz
opracowano 10 prezentacji multimedialnych obrazujących zastosowanie BDOT10k
w połączeniu z innymi danymi. Poniżej zamieszczony został krótki opis wykonanych
filmów instruktażowych.
Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii, w zakładce Projekty>>GBDOT (http://www.gugik.gov.pl/projekty/
gbdot).

15.1. Użycie BDOT10k w terenie na urządzeniach mobilnych
W czasach intensywnego rozwoju technologii satelitarnych, wykorzystanie
odbiorników GNSS stało się niemal obowiązkiem podczas wykonywania prac w terenie. Pozwalają one przede wszystkim na:
––
––
––
––

szybką lokalizację,
odszukanie obiektów o znanym położeniu,
tworzenie i aktualizację zasobów danych przestrzennych,
weryfikację istniejących zasobów danych przestrzennych.

Specjalistyczne odbiorniki oraz oprogramowanie pozwalają na wykorzystanie danych w formie wektorowej oraz rastrowej, a także na korzystanie z usług
WMS i WFS w terenie.
Film instruktażowy prezentuje możliwości adaptacji danych BDOT10k do
wykorzystania na odbiorniku mobilnym w charakterze danych referencyjnych do
lokalizacji, weryfikacji oraz tworzenia własnych zbiorów przestrzennych. Zaprezentowany został także przykład kontroli BDOT10k.
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15.2. Wykorzystanie BDOT10k w branżowych i regionalnych
geoportalach
Geoportal to witryna internetowa, mająca na celu zapewnienie dostępu do
informacji przestrzennej. Podstawą funkcjonowania geportalu jest zapewnienie dostępu do usług wyszukiwania oraz przeglądania danych. W szczególnych
przypadkach można także przetwarzać oraz pobierać informację przestrzenną.
Geoportale mogą być wykorzystane m.in. do:
––
––
––
––
––

lokalizacji terenów atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym,
integracji istniejących baz danych z nowopowstałymi opracowaniami,
weryfikacji położenia obiektów na podstawie danych BDOT10k,
tworzenia tła topograficznego (i innego),
szybkiego zasilania danymi własnych rejestrów oraz synchronizacji działań
przestrzennych różnych podmiotów.

Do najważniejszych cech geoportali należy łatwość dostępu oraz możliwość
wglądu a nawet pełnego dostępu do kompletnej i szczegółowej mapy topograficznej ze źródeł publicznych (np. www.geoportal.gov.pl).
Prezentacja multimedialna przedstawia przykładowe geoportale wykorzystujące BDOT10k jako dane referencyjne dla innych opracowań. Przykładowe funkcjonalności geoportali zostały przedstawione na przykładzie Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Małopolskiego („Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej”).

15.3. Uniwersalny Moduł Mapowy
Uniwersalny Moduł Mapowy to zestaw narzędzi aplikacyjnych wspierających działania operacyjne służb ratowniczych w oparciu o referencyjne dane
przestrzenne oraz dane operacyjne służb ratowniczych. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym służbom ratunkowym, których działania zawsze związane są
z lokalizacją przestrzenną, Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach projektu
GEOPORTAL 2, opracował zbiory danych przestrzennych specjalnego przeznaczenia w tym m.in. dane POI (ang. Point of Interest) oraz dedykowane służbom narzędzia, mające na celu wsparcie ich działań operacyjnych. Jest to pierwsza w Polsce
koncepcja łącząca potrzeby wielu podmiotów publicznych, których działania muszą bazować na referencyjnych danych przestrzennych.
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Uniwersalny Moduł Mapowy umożliwia m.in.:
––
––
––
––

lokalizację zdarzeń,
lokalizację pojazdów służb ratowniczych w czasie rzeczywistym,
zarządzanie użytkownikami będącymi w terenie,
wyznaczanie optymalnych tras przejazdu dla pojazdów służb ratowniczych,
–– wykonywanie analiz przestrzennych i raportowanie dotyczące zdarzeń
i ich obsługi - wsparcie w planowaniu działań prewencyjnych.
Prezentacja multimedialna przedstawia schemat działania Uniwersalnego
Modułu Mapowego.

15.4. Analiza optymalnej lokalizacji inwestycji na przykładzie
parku wiatrowego
Park Wiatrowy to zespół pojedynczych turbin wiatrowych zlokalizowanych
na ściśle wyznaczonym obszarze, odpowiednio rozlokowanych względem siebie
oraz włączonych do tej samej linii energetycznej wysokiego napięcia w miejscu
zwanym Głównym Punktem Zasilania.
Analiza optymalnej lokalizacji farmy wiatrowej jest pierwszym etapem złożonego procesu inwestycyjnego. BDOT10k stanowi podstawowe repozytorium danych przestrzennych umożliwiających identyfikację odpowiednich lokalizacji pod
inwestycje. BDOT10k zawiera wiele istotnych warstw do przeprowadzania analiz
geoprzestrzennych, które ułatwiają podjęcie kroków umożliwiających zminimalizowanie wpływu oddziaływania przedsięwzięcia na człowieka, środowisko przyrodnicze oraz krajobraz. Dzięki wykorzystaniu BDOT10k w szczególności w połączeniu
z danymi z innych źródeł, możemy z łatwością wyznaczyć obszary np.:
–– znajdujące się w dozwolonej odległości od elementów infrastruktury
technicznej, przyrodniczej oraz budowlanej,
–– o optymalnym ukształtowaniu terenu,
–– atrakcyjne ekonomicznie (np. niski stopień rozdrobnienia działek ewidencyjnych, bliskie sąsiedztwo linii energetycznej wysokiego napięcia
itp.).
Prezentacja multimedialna przedstawia przykład przeprowadzenia analizy
wyznaczenia optymalnej lokalizacji Parku Wiatrowego.
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15.5. Analizy demograficzne w optymalizacji lokalizacji szkół
Lokalizacja placówek edukacyjnych jest złożonym problemem
administracyjnym, zarówno w dynamicznie rozwijających się dużych aglomeracjach
miejskich jak i mniejszych miejscowościach. Ze względu na zmiany demograficzne
jakie zachodzą w społeczeństwie, stworzenie łatwo dostępnej sieci ośrodków
edukacji może stanowić ciekawy przykład wykorzystania danych przestrzennych
w procesie optymalizacji decyzji podejmowanych na szczeblu administracyjnym.
Poprzez wykorzystanie BDOT10k oraz integrację tych danych z informacjami
pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych, można tworzyć modele odwzorowujące
demografię społeczeństwa, np.:
–– analizy struktury wiekowej na wyznaczonym obszarze,
–– analizy potrzeb tworzenia placówek edukacyjnych lub specjalistycznych
ośrodków zdrowia.
Prezentacja multimedialna przedstawia przykładową analizę wykorzystania
BDOT10k, danych demograficznych wraz z punktami adresowymi w celu wyznaczenia optymalnej lokalizacji szkół na przykładzie danych z Rzeszowa.

15.6. Wykorzystanie BDOT10k w akcjach ratunkowych
Działalność służb ratunkowych ściśle związana jest z lokalizacją w terenie,
dlatego wykorzystanie technologii GIS, danych BDOT10k oraz danych branżowych
jest niezbędnym narzędziem pracy służb ratunkowych. Nieoceniona jest możliwość tworzenia i publikacji map (w tym map online) z przestrzennym rozmieszczeniem jednostek ratownictwa, występowaniem zdarzeń i zagrożeń oraz innymi
informacjami w zakresie bezpieczeństwa ludności. Wysokiej jakości dane BDOT10k
stanowią tu istotne źródło aktualnej informacji o terenie i są bazą danych referencyjnych wykorzystywanych do opracowywania tego typu map.
Wykorzystując narzędzia analityczne, które udostępnia technologia GIS,
służby ratunkowe mogą tworzyć modele analityczne pozwalające np. na:
––
––
––
––
––

analizę dostępności czasowej dojazdu na miejsce zdarzenia,
optymalizację umiejscowienia lokalizacji jednostek ratownictwa,
ocenę efektywności działań,
prognozowanie zagrożeń,
określenie konieczności waloryzacji obiektów topograficznych pod kątem dostępności służb ratownictwa,
–– ocenę potrzeby monitorowania np.: ruchu drogowego, poziomu stanu
wód lądowych.
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Prezentacja multimedialna przedstawia możliwości wykorzystania BDOT10k
w ratownictwie na przykładzie Małopolskiego Pogotowia Ratunkowego. Zaprezentowane są w niej korzyści z integracji mapy cyfrowej z technologią GPS w jednym
systemie, umożliwiającym jednoczesną komunikację pomiędzy jednostkami ratownictwa medycznego, ambulansami i ratownikami.

15.7. Wykorzystanie BDOT10k w planowaniu przestrzennym
Planowanie przestrzenne jako działania prowadzone w ramach określonej
jednostki terytorialnej, jest zasadniczym narzędziem wpływającym i kształtującym
zagospodarowanie oraz zabudowę na jej obszarze.
Szczególne wartości informacyjne stanowią w tym zakresie takie kategorie
obiektów BDOT10k jak:
––
––
––
––
––

sieć komunikacyjna,
sieć uzbrojenia terenu,
tereny chronione,
kompleksy pokrycia terenu,
kompleksy użytkowania terenu czy budynki, budowle i urządzenia.

Film zawiera wprowadzenie do tematyki planowania przestrzennego - omówienie podstawowych aktów prawnych i opracowań planistycznych. Krótkiemu
omówieniu podlega zakres informacyjny BDOT10k pod kątem zgromadzonych
a bazie informacji o terenie. Prezentacja multimedialna przedstawia możliwości wykorzystania BDOT10k w procesie analitycznym poprzedzającym tworzenie
STUDIUM lub MPZP. BDOT10k może tu stanowić ważny element informacyjny pozwalający symulować uwarunkowania takie jak: dostępność terenu dla lokalizacji
nowej zabudowy, określenie wariantów lokalizacji planowanych inwestycji, monitoringu zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami planistycznymi. Film
koncentruje się na próbie odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób BDOT10k
może wspomóc rozwiązywanie problemów w procesie planowania przestrzennego, na przykładzie analizy dostępności terenów do lokalizacji nowej zabudowy.
Zwrócona jest także uwaga na możliwość udostępniania BDOT10k z wykorzystaniem usług sieciowych.

211

Dobre praktyki w zakresie wykorzystania BDOT10k

15.8. Wyznaczanie i analiza ognisk choroby oraz symulacja jej
rozprzestrzeniania się
Coraz szybszy i globalny transport stanowi doskonałe medium przenoszenia
chorób w przestrzeni geograficznej. Drugim ważnym, ale bardziej przewidywalnym środowiskiem rozprzestrzeniania się chorób są naturalne składniki środowiska (wody, zwierzęta i ich migracje). Znaczenie gospodarcze chorób o charakterze
epidemii dla szybko rozwijających się obszarów zurbanizowanych oraz gospodarki
rolnej (embarga) wymuszają wykonywanie bardzo złożonych analiz epidemiologicznych. Poprzez wykorzystanie BDOT10k wraz z danymi dotyczącymi, demografii,
transportu i wielu innych, możemy wykonywać takie analizy, jak:
–– symulacje rozprzestrzeniania się chorób przy założonych parametrach
(np. zwierzęta przemierzające maksymalną odległość w ciągu jednego
dnia, na terenach leśnych),
–– analizy ognisk choroby na podstawie lokalizacji występowania zakażeń
oraz czynników dodatkowych, mogących mieć na to wpływ (np. niedalekie występowanie potencjalnie zanieczyszczonego zbiornika wodnego wraz z jego dopływami),
–– wyznaczanie optymalnych miejsc zrzutu szczepionek dla zwierząt leśnych na podstawie zlokalizowanych przypadków występowania wścieklizny.
Film pokazuje w jaki sposób dane BDOT10k wykorzystać można nie tylko do
analizy stanu obecnego, ale prognozowania potencjalnych zagrożeń. Prezentacja
multimedialna oparta jest o hipotetyczną sytuację występowania wirusa wywołującego chorobę wśród trzody chlewnej i dzików. Przedstawiona została analiza
z wykorzystaniem BDOT10k pozwalająca na ustalenie ogniska choroby oraz wizualizację zagrożenia w regionie (określono potencjalne rozprzestrzenianie się choroby przenoszonej przez dziki). Z opisu analizy dowiedzieć można się między innymi, co daje gwarancję możliwości poprawnego wykorzystania danych BDOT10k
w analizach z wykorzystaniem przejścia od modelu wektorowego do rastrowego.
Symulacje, takie jak przedstawiono w opisywanej prezentacji multimedialnej, pozwalają na znaczne ułatwienie procesu decyzyjnego, który powinien przebiegać jak
najszybciej w przypadku faktycznego zaistnienia opisywanej sytuacji.
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15.9. Lokalizacja składowisk odpadów komunalnych
i gospodarka odpadami
Szybko rozwijające się obszary zurbanizowane oraz coraz większa konsumpcja ich mieszkańców wymuszają optymalizację gospodarki odpadami. Do jej ważnych aspektów należą lokalizacja składowisk oraz transport odpadów. Dzięki wykorzystaniu BDOT10k w połączeniu z dodatkowymi danymi, nie stanowi problemu
wykonywanie następujących analiz:
–– ocena sieci transportowej pod względem czasu obsługi danego obszaru lub
odległości pokonywanej przez pojazd,
–– identyfikacja obszaru o najmniejszym wpływie na środowisko przyrodnicze
(np. integracja z danymi geologicznymi i hydrogeologicznymi),
–– identyfikacja obszaru najmniej uciążliwego dla mieszkańców regionu.
Prezentacja multimedialna przedstawia przykład analizy potencjalnej lokalizacji składowisk odpadów, w taki sposób, aby możliwa była obsługa jak największej liczby
gospodarstw domowych w zadanym czasie dojazdu. Krok po kroku prezentowany
jest schemat analizy. Oglądając film dowiedzieć można się w jaki sposób przygotować dane, stworzyć środowisko pracy, przeprowadzić samą analizę i zinterpretować jej wyniki. Analiza może posłużyć podjęciu decyzji o uruchomieniu nowych
lokalizacji składowisk skracających całkowity czas i koszty transportu.

15.10. Badania, monitoring i prezentacja informacji o jakości
środowiska
Informacja o jakości środowiska jest powszechną, społeczną potrzebą wpływającą na wiele decyzji administracyjnych i prywatnych. Najlepszym sposobem prezentacji informacji o elementach jakości środowiska, które zwykle mają postać zjawisk
ciągłych zmieniających się w przestrzeni jest ich prezentacja na mapach topograficznych. Mapa topograficzna w tym zakresie była i będzie najlepszym materiałem kartograficznym wspomagającym prowadzenie i prezentację monitoringu środowiskowego.
Dzięki wykorzystaniu BDOT10k można efektywniej:
–– wykonywać analizę i planowanie sieci monitoringu,
–– prezentować wyniki ocen w zakresie poszczególnych, badanych komponentów środowiska,
–– informować mieszkańców o jakości środowiska ich otaczającego (np.
o przydatności wody do spożycia, powiadamianie o awariach, prezentować wyniki kontroli kąpielisk i wiele innych),
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–– określać zasięg oddziaływania danej inwestycji na środowisko przyrodnicze,
–– wykorzystywać podkłady topograficzne do opracowań przyrodniczych.
Prezentacja multimedialna wprowadza w tematykę ochrony środowiskaprzybliżając podstawowe akty prawne oraz pojęcia związane z tematyką jakości
środowiska. Spośród wielu aspektów jakości środowiska prezentacja koncentruje
się na ochornie powietrza, ochronie przed hałasem i promieniowaniu elektromagnetycznym. Wskazane są w niej możliwości wykorzystania danych BDOT10k w połączeniu z danymi z innych źródeł (m.in. mapa akustyczna, obszary chronione) do
stworzenia opracowań związanych z badaniami środowiskowymi (np. mapa emisji
zanieczyszczeń, mapa akustyczna). Z filmu dowiedzieć można się między innymi,
które klasy obiektów BDOT10k stanowią cenne źródło informacji o obiektach bezpośrednio i pośrednio związanych z tematyką ochrony środowiska.

15.11. Dane BDOT10k w analizie działań prewencyjnych
Niezwykle ważnym elementem wspierającym codzienne wykonywanie
obowiązków służb sprawujących nadzór nad utrzymaniem porządku w dużych
ośrodkach miejskich jest kompletna i dokładna informacja o terenie.
Dzięki takiej informacji, funkcjonujące systemy wspomagania dowodzenia
pozwalają na szybką lokalizację zgłoszonego zagrożenia oraz sprawne zarządzanie
zasobami w celu ich przeciwdziałania. Jednak przeciwdziałanie zagrożeniu to nie
tylko reakcja na zagrożenie ale również zapobieganie jego wystąpieniu.
Prezentacja multimedialna w sposób obrazowy przedstawia możliwość wykorzystania bazy danych obiektów topograficznych do weryfikacji rozmieszczenia
patroli służb porządkowych (policji, straży miejskiej) w zależności od złożoności
terenu oraz lokalizacji zdarzeń kryminalnych.
Jako kryteria złożoności terenu przyjęto:
–– długość i stopień złożoności ciągów komunikacyjnych,
–– intensywność ruchu ulicznego,
–– obszary znajdujące się w najbliższej okolicy (np. parki, duże osiedla,
centrum miasta).
Mapę stopnia trudności opracowano w postaci kartogramu – regularnej
siatki kwadratów prezentującej w schematyczny sposób rewiry patroli służb porządkowych - i nałożono na niego warstwę z informacją o ilości patroli.
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15.12. Dane BDOT10k w określaniu skutków powodzi
Coraz częściej występujące klęski żywiołowe wymuszają nowe metody analiz sposobów przeciwdziałania im oraz szacowania ich skutków.
Rozbudowa infrastruktury i rosnący stopień zurbanizowania sprawia, że wystąpienie ekstremalnych zdarzeń, ponosi za sobą poważne konsekwencje. Znaczne
straty materialne, a przede wszystkim ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, to skutek klęsk żywiołowych, którym niestety nie da się zapobiec.
Zastosowanie danych topograficznych w skali 1:10 000 umożliwia zaprezentowanie wyników analizy zagrożenia - m.in. powodziowego - na wysokim poziomie szczegółowości. Jednak prezentacja wyników analizy nie musi ograniczać się
jedynie do opracowania kartograficznego.
Prezentacja multimedialna pokazuje szersze wykorzystanie dostępnych danych. Pokazano jak dzięki integracji BDOT10k oraz mapy zagrożenia powodziowego, możliwe staje się szybkie szacowanie skutków hipotetycznej powodzi na wybranym obszarze. Można również zobaczyć jak w łatwy sposób uzyskać informacje
o zróżnicowaniu i powierzchni zniszczeń w poszczególnych klasach pokrycia terenu. Przeprowadzono również szybką analizę pozwalającą na przybliżone oszacowanie liczby osób zagrożonych z wykorzystaniem warstwy budynków z BDOT10k.

15.13.Wykorzystanie danych BDOT10k w zarządzaniu
kryzysowym na przykładzie wspomagania tworzenia
planu ewakuacji
Lokalne społeczności narażone są na wiele zagrożeń, których skutki mogą
trwale wpływać na destabilizację sytuacji społecznej i ekonomicznej danego obszaru. Przeciwdziałanie zagrożeniom wynika z prawnych obowiązków spoczywających na Administracji Publicznej, przygotowującej Plany Zarządzania Kryzysowego
oraz zaplecze techniczne na wypadek sytuacji kryzysowej.
Jednym z elementów Planu Zarządzania Kryzysowego dla wybranego obszaru jest Plan Ewakuacji na wypadek zaistnienia zagrożenia.
Plan ewakuacji jest opracowywany z uwzględnieniem informacji o terenie,
służącej do określenia m.in.:
–– obszarów oraz obiektów znajdujących się w zasięgu zagrożenia,
–– szacunkowej liczby ludzi objętych ewakuacją,
–– tras ewakuacji oraz tymczasowych obszarów przeniesienia ewakuowanej ludności,
–– punktów załadowczych i wyładowczych,
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–– tras dowozu zaopatrzenia do tymczasowych obszarów pobytu ewakuowanej ludności,
–– tras powrotu ludności, uwzględniających ewentualne zniszczenia infrastruktury komunikacyjnej.
W prezentacji multimedialnej pokazane jest hipotetyczne zagrożenie, którym jest rozprzestrzenianie się w powietrzu chmury toksycznych substancji, oraz
wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych do oceny sytuacji oraz wyznaczenia dla niego środków zaradczych. Przeprowadzona analiza uwzględnia m.in:
–– oszacowanie zagrożenia dla obszarów znajdujących się w najbliższym
sąsiedztwie źródła skażenia,
–– wyznaczenie strefy objętej ewakuacją, w tym oszacowanie liczby zagrożonej ludności,
–– wyznaczenie potencjalnych dróg ewakuacji na obszary wolne od skażenia, umożliwiających sprawne przetransportowanie mieszkańców
zagrożonego obszaru oraz udostępniających ciągi komunikacyjne dla
samoewakuacji mieszkańców.
W celu oszacowania zagrożenia wykorzystywane są dane z symulacji rozprzestrzeniania się skażenia, opracowane jako strefy opatrzone atrybutem czasu.
Dzięki prezentacji danych pochodzących z symulacji lub obserwacji terenowych z danymi topograficznymi BDOT10k, można stworzyć model obliczający powierzchnię skażenia i liczbę obiektów bezpośrednio nim zagrożonych. Uwzględniając tempo rozprzestrzeniania się chmury, wyznaczyć możemy także czas, w którym
skażeniem zostaną objęte pierwsze obiekty. Tym samym uzyskujemy graniczny
moment, w którym powinna rozpocząć się ewakuacja.
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Załącznik nr 1
Godła map topograficznych
Godłem mapy nazywamy system oznaczeń cyfrowych mapy służący do
lokalizacji danego arkusza sekcyjnego w przestrzeni. W zależności od układu
współrzędnych w jakim dana mapa została wykonana, schemat nadawania lub
odczytywania godła poszczególnych arkuszy sekcyjnych jest odmienny. Często już
na podstawie samego godła, można stwierdzić w jakim układzie współrzędnych
dana mapa została opracowana. Poniżej przedstawiono sposób oznaczania godeł
map dla układów współrzędnych „1942”, „1965”, „GUGiK- 1980”, „PL-1992” oraz
„PL-UTM”.

Arkusze sekcyjne map w układzie „1942”, „PL-1992” oraz „PL-UTM”
W układach „1942”, „PL-1992” oraz „PL-UTM” mapa podzielona jest na
trapezowo-elipsoidalne arkusze w oparciu o siatkę południków i równoleżników.
Podstawą podziału na arkusze map jest Międzynarodowa Mapa Świata w skali
1: 1 000 000. Wymiary poszczególnych arkuszy wynoszą:
––
––
––
––
––
––

w skali 1: 10 000 - 2’30” x 3’45”,
w skali 1: 25 000 - 5’00” x 7’30”,
w skali 1: 50 000 - 10’00” x 15’00”.
w skali 1: 100 000 - 20’00” x 30’00”,
w skali 1: 200 000 – 40’00” x 1° (dotyczy map w układzie „1942”),
w skali 1:250 000 – 1° x 1°30’ (dotyczy map w układach „PL-1992” oraz
„PL-UTM”)
–– w skali 1: 500 000 - 2° x 3°.
Powierzchnia, którą obejmuje arkusz ulega zmianie wraz ze zmianą szerokości
geograficznej. Mimo tego stosowany format arkusza papieru dla arkusza mapy jest
stały i wynosi 60 cm x 59.1 cm.
Godło danego arkusza mapy nadaje się kolejno:
–– Wybór godła arkusza Międzynarodowej Mapy Świata w skali 1: 1000 000,
w którym pierwszy symbol (litera) jest oznaczeniem pasa równoleżnikowego, a następnie drugi (liczba) określa pas południkowy. Dla obszaru Polski jest to M-34 (ryc. z1.1). Jego wymiary wynoszą 60 x 40.
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Ryc. z1.1 Fragment skorowidza Międzynarodowej Mapy Świata

Można się także spotkać z oznaczeniem N-M-34. Wówczas pierwszy symbol
(litera) jest oznaczeniem półkuli. W godłach arkuszy map w większych skalach, jest
on pomijany.
–– Następnie arkusz w skali 1: 1 000 000 dzielony jest na arkusze mapy w skali
1 : 100 000 poprzez utworzenie siatki 12 x 12 (144 arkusze). Godło mapy
powstaje poprzez dodanie oznaczenia odpowiedniego arkusza w skali
1: 100 000. Załóżmy, że będzie to arkusz M-34-47 (ryc. z1.2).

Ryc. z1.2 Schemat podziału na arkusze w skali 1: 100 000

–– Godła arkuszy w większych skalach otrzymuje się poprzez podział arkusza „poprzedniego” na cztery części. Zatem odpowiednio: mapę w skali 1: 50 000 otrzymamy po podziale mapy w skali 1: 100 000 na cztery części, mapę w skali
1: 25 000 po podziale mapy w skali 1: 50 000, a mapę w skali 1: 10 000
po podziale mapy w skali 1: 25 000. Schemat kolejnych podziałów (aż
do arkusza w skali 1: 10 000 zaznaczonego na rysunku) wraz z oznaczeniami zamieszczono poniżej na ryc. z1.3.
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Ryc. z1.3 Schemat podziału na arkusze w skalach 1: 50 000, 1: 25 000 oraz 1: 10 000

Mapy w kolejnych skalach będą zatem oznaczone:
––
––
––
––
––

1: 1 000 000: M-34,
1: 100 000: M-34-47,
1: 50 000: M-34-47-A,
1: 25 000: M-34-47-A-d
1: 10 000: M-34-47-A-d-2

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w układach „1942”, „PL-1992” i „PL-UTM”
wykorzystane są inne elipsoidy odniesienia. W związku z tym, pomimo identycznych godeł, mapy w tych układach będą przedstawiać inne obszary. W tym przypadku nie wystarczy tylko godło mapy, ale niezbędna jest także informacja o układzie współrzędnych. Jeśli na mapie nie ma informacji na temat układu, można go
zidentyfikować analizując współrzędne naroży mapy.

Arkusze sekcyjne map w układzie „1965”
Położenie arkuszy sekcyjnych w układzie „1965” jest liczone od początkowych współrzędnych (X0,Y0) w każdej strefie (Tab. 3.2). Aby odnaleźć szukaną sekcję w danej strefie, wykorzystujemy oznaczenia numeryczne zwane godłem mapy.
Podstawą podziału na arkusze w układzie „1965” jest sekcja o wymiarach 40
km x 64 km. Na podstawie znajomości położenia oraz skali mapy, możemy wyznaczyć godło szukanej mapy oraz odwrotnie – na podstawie znajomości godła mapy,
możemy powiedzieć gdzie znajduje się obszar, który dana mapa przedstawia oraz
w jakiej skali jest ta mapa. Dla przykładu na ryc. z1.4 przedstawiono sekcję o godle
234 z pokazanym podziałem na mapy w skalach 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000 oraz
1:10 000.
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Ryc. z1.4 Schemat wyznaczania godła mapy w układzie „1965
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Arkusze sekcyjne map w układzie „GUGiK-1980”
W układzie „GUGiK-1980” podział na arkusze map w skalach większych oparty jest o arkusz w skali 1: 500 000, który obejmuje obszar o wymiarach 3°x 2°.
Wykorzystywany był głównie dla map w skali 1: 100 000 i mniejszych. Godło tego
arkusza jest oznaczone na podstawie skorowidza, poprzez dwucyfrowy numer (ryc.
z1.5).

Ryc. z1.5 Schemat wyznaczania godła mapy w w skali 1: 500 000

Następnie arkusz w skali 1: 500 000 dzielony jest na 15 arkuszy w skalach
1: 200 000. Każdy kolejny arkusz w skali większej, powstaje poprzez podział „poprzednika” na 4 części (ryc. z1.6)

Ryc. z1.6 Schemat podziału na arkusze w skalach 1: 200 000 oraz 1: 100 000

Mapy w kolejnych skalach będą zatem oznaczone:
–– 1:500 000: 86,
–– 1: 200 000: 86.15 (w przypadku liczb z zakresu 1-9 stosowany był zapis
dwucyfrowy lub jedno cyfrowy - np. 86.09 lub 86.9),
–– 1: 100 000: 86.15.3.

221

Załącznik nr 1

Dostępność i dystrybucja

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Jana Olbrachta 94B,
01-102 Warszawa
Tel.: + 48 22 532 25 01, Fax .: + 48 22 532 25 97
e - mail: codgik@codgik.gov.pl www.codgik.gov.pl

Województwo
Dolnośląskie

Województwo
Łódzkie

Województwo
Podkarpackie

Województwo
Świętokrzyskie

ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
tel. (71) 782 92 52,
faks (71) 782 92 55

ul. Solna 14
91-423 Łódź
tel. (42) 663 36 42
faks (42) 663 36 22

ul. Targowa 1
35-959 Rzeszów
tel. (17) 862 74 71 w.197
tel./faks(17) 852 59 57

al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. (41) 342 11 05
faks (41) 344 40 88

wodgik@dolnyslask.pl
www.wodgik.dolnyslask.pl

wodgik@lodzkie.pl
www.rsip.lodzkie.pl

wodgik@wodgik.rzeszow.pl
www.wodgik.rzeszow.pl

wodgik@sejmik.kielce.pl
www.sejmik.kielce.pl

Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Województwo
Małopolskie

Województwo
Podlaskie

Województwo Warmińsko-Mazurskie

ul. Antczak a 39/41
87-100 Toruń
tel. (56) 657 58 65
faks (56) 655 31 94

ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
tel. (12) 630 33 04
faks (12) 630 35 32

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. (85) 66 54 518
faks (85) 66 54 181

ul. Pstrowskiego 28B
10-602 Olsztyn
tel. (89) 521 99 30
faks (89) 512 99 09

geodezja
@kujawsko-pomorskie.pl
geoportal.infoteren.pl/
portal/

wodgik@geomalopolska.pl
http://www.malopolskie.pl/
region/WODGIK/

wodgik@wrotapodlasia.pl
www.psip.wrotapodlasia.pl

geo@warmia.mazury.pl
atlas.warmia.mazury.pl

Województwo
Lubelskie

Województwo
Mazowieckie

Województwo
Pomorskie

Województwo
Wielkopolskie

ul. Jasna 6
20-077 Lublin
tel. (81) 442 10 71
faks (81) 442 10 73

ul. Floriańska 10
03-707 Warszawa
tel. (22) 432 45 00
faks (22) 432 45 01

ul. Żabi Kruk 12
80-822 Gdańsk
tel. (0-58) 32 61 607
faks (0-58) 32 68 603

ul. Piekary 19
61-823 Poznań
tel. 61 858-01-80,
faks 61 858-01-95

wodgik@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl

geodezja@mazovia.pl
www.geodezja.mazovia.pl

wodgik@pomorskie.eu
http://www.pomorskie.eu/
pl/mapy/wodgik/osrodek

sekretariat@wzgik.pl
www.wzgik.pl

Województwo
Lubuskie

Województwo
Opolskie

Województwo
Śląskie

Województwo
Zachodniopomorskie

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. (068) 456 52 84
faks (068) 456 52 90

pl. Wolności 7/8
45-018 Opole
tel. (77) 441 27 65 w.30
faks (77) 441 27 65 w. 24

ul. Graniczna 29
40-017 Katowice
tel. (32) 209 19 66
faks (32) 209 19 67

ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel. (91) 481 50 32
faks (91) 433 05 97

wodgik@lubuskie.pl
www.wodgik.lubuskie.pl

wodgik@opolskie.pl
www.osip.opole.pl

sekretariat@wodgik.katowice.pl
www.wodgik.katowice.pl

wodgik@wzp.pl
www.geodezja.wzp.pl

