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Wstêp

Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku zaczê³o spe³niaæ siê marzenie geodetów
dotycz¹ce tworzenia systemów informacji o terenie, potocznie uto¿samianych z zast¹pie-
niem mapy papierowej map¹ prowadzon¹ numerycznie. Zgromadzony przez lata zasób o�rod-
ków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej jest jednak tak du¿y, ¿e przekszta³canie go
do pe³nej postaci numerycznej, wed³ug optymistycznych szacunków, bêdzie trwa³o jeszcze
przynajmniej kilkana�cie lat. Termin wykonania zadania w du¿ym stopniu uwarunkowany
jest �rodkami przeznaczanymi na te cele, które obecnie s¹ dalekie od oczekiwañ. Istotne jest
równie¿, czy wobec podzielonych zdañ odno�nie przysz³o�ci zasobu, zostanie utrzymane
jego funkcjonowanie. Stopieñ zaawansowania poszczególnych o�rodków w przekszta³caniu
zasobu jest bardzo zró¿nicowany, a do osi¹gniêcia celu stosowane s¹ ró¿ne technologie, od
nowych pomiarów przez wykorzystanie operatów archiwalnych, skanowanie i wektoryza-
cjê do ³¹czenia danych rastrowych i wektorowych w tzw. technologii hybrydowej. S¹ o�rodki
posiadaj¹ce ju¿ ca³o�æ zasobu w postaci numerycznej i s¹ takie, w których nadal dominuje
mapa w postaci tradycyjnej.

Za du¿y sukces nale¿y uznaæ wprowadzenie w ca³ym kraju postaci numerycznej dla
czê�ci opisowej ewidencji gruntów czyli rejestru gruntów. Wykorzystywane s¹ do tego celu
ró¿ne systemy informatyczne, ale zasób danych jest �ci�le okre�lony odpowiednim rozpo-
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rz¹dzeniem. Niew¹tpliwie do unormowania sprawy przyczyni³o siê równie¿ oparcie systemu
dop³at bezpo�rednich do rolnictwa na bazie danych ewidencji gruntów. Dane z poszczegól-
nych systemów wysy³ane s¹ do Agencji Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa w posta-
ci ustalonych standardów, co zmusi³o firmy tworz¹ce oprogramowanie do ujednolicenia
zawarto�ci baz danych.

Rozwój technologii informatycznych jest bardzo dynamiczny. Szczególne znaczenie ma
tutaj rozwój internetu, który przynosi nowe wyzwania dotycz¹ce zasobów PODGiK. Udo-
stêpnienie w internecie danych zasobu, z jednej strony mo¿e znacznie usprawniæ funkcjono-
wanie o�rodka dokumentacji, a co najwa¿niejsze daæ podstawy do tworzenia internetowego
systemu informacji przestrzennej, którego pewne elementy bêd¹ udostêpniane ca³ej spo³ecz-
no�ci internetowej.

Coraz czê�ciej oprócz przegl¹dania udostêpnionych danych, chcemy z wykorzystaniem tej
technologii dokonywaæ modyfikacji istniej¹cych danych, dodawaæ nowe, przetwarzaæ i analizo-
waæ. Potrzeby wymuszaj¹ ci¹g³y rozwój technologiczny, w najbli¿szym czasie wiele elementów
technologii www zostanie zapewne znacznie usprawnionych. Oczekiwania w stosunku do sys-
temów informacji przestrzennej s¹ zró¿nicowane w zale¿no�ci od dziedziny jak¹ zajmuj¹ siê
potencjalni u¿ytkownicy takich systemów. Wspólnym elementem jest odniesienie przestrzenne,
gromadzonych w systemie obiektów. W uproszczeniu mo¿emy okre�liæ to jako umiejscowienie
ich na mapie. Ale przecie¿ nie ka¿dy u¿ytkownik bêdzie przygotowywa³ sobie mapê, aby umiej-
scowiæ na niej obiekty swojego zainteresowania. Jak tworzyæ wiêc systemy, które bêd¹ mia³y

profesjonalne informacje
zwi¹zane z podstawowymi
obiektami mapy pochodz¹ce
z PODGiK, a z drugiej stro-
ny bêd¹ pozwala³y innym in-
stytucjom gromadziæ i pre-
zentowaæ w oparciu o nie
swoje specjalistyczne dane?
Schemat ideowy takiego roz-
wi¹zania przedstawiono na
rysunku 1.

Ju¿ pobie¿na analiza
schematu pokazuje, ¿e
PODGiK powinien byæ do-
starczycielem danych od-

niesienia przestrzennego dla systemów informacji przestrzennej tworzonych przez inne in-
stytucje. Zawarte porozumienia z jednej strony zapewniaj¹ o�rodkom dokumentacji �rodki
finansowe na utrzymanie zasobu w stanie aktualno�ci, natomiast instytucjom tworz¹cym
w³asne systemy, gwarancjê posiadania aktualnych, o odpowiednim poziomie dok³adno�ci i
profesjonalnie przygotowanych danych do odniesieñ przestrzennych.

Zawieranie porozumieñ wynika z faktu, ¿e w my�l obowi¹zuj¹cego prawa informacji z
zasobów PODGiK nie mo¿na udostêpniaæ zupe³nie swobodnie (Rozporz¹dzenie ..., 2004,
Rozporz¹dzenie ..., 2001). Za³o¿enie ustawodawcy by³o takie, aby �rodki uzyskiwane z op³at
za udostêpnianie danych przeznaczaæ pó�niej na modernizacje zasobu. Istot¹ publikacji
danych w internecie nie jest wyeliminowanie o�rodków dokumentacji, a jedynie uspraw-
nienie ich pracy i popularyzacja posiadanego zasobu w spo³eczeñstwie.

Rysunek 1
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Praktyczne realizacje wykorzystania zasobów PODGiK
w serwisach internetowych

Obecnie powstaje wiele ró¿nych inicjatyw zwi¹zanych z udostêpnianiem danych prze-
strzennych. Rzadko kiedy udostêpnianie to, jest zwi¹zane z bezpo�rednim wykorzystaniem
danych PODGIK. Wiêkszo�æ rozwi¹zañ bazuje na danych zaimportowanych jednorazowo i
ewentualnie okresowo uaktualnianych, ale przewa¿nie bez mechanizmów automatycznych.

W sposób usystematyzowany dane z PODGiK udostêpniane s¹ w dwóch serwisach bu-
dowanych przez firmy, które od lat funk-
cjonuj¹ na rynku oprogramowania s³u¿¹cego
do prowadzenia danych zasobów PODGiK.
Mowa o firmach GEOBID i GEO-SYSTEM.
Obydwie firmy uruchomi³y specjalne strony
internetowe umo¿liwiaj¹ce dostêp do zreali-
zowanych wdro¿eñ. Obrazy tych stron przed-
stawiono na rysunkach 2 i 3.

Poniewa¿ autor jest �ci�le zwi¹zany z tech-
nologi¹ iGeoMap, w zwi¹zku z tym wiêkszo�æ
informacji dotyczyæ bêdzie wdro¿eñ syste-
mu iGeoMap, które ze wzglêdu na zastoso-
wanie identycznego oprogramowania s¹ do
siebie podobne. Opisywanie innych wdro¿eñ
nale¿y pozostawiæ ich realizatorom, je�li ze-
chc¹ o tym mówiæ, poniewa¿ wiele rozwi¹-

zañ jest chronionych tajemnicami firmo-
wymi.

Ze wzglêdu na dostêpne szybko�ci
transferów w technologii www dostêp do
danych jest znacznie utrudniony i nale¿y
stosowaæ specjalne techniki, które mak-
symalnie zoptymalizuj¹ wykonywanie
transferów. W zale¿no�ci od systemu do
realizacji zadania stosowane s¹ ró¿ne roz-
wi¹zania maj¹ce swoje wady i zalety. W
systemie iGeoMap problem rozwi¹zany
zosta³ przez hierarchiczn¹ organizacjê da-
nych i kompresje podczas transferu. Dane
pobierane s¹ w postaci geometrycznej i s¹
do dyspozycji u¿ytkownika podczas ca³ej
sesji bez konieczno�ci powtórnego ich po-
bierania.

Aktualno�æ danych w oprogramowaniu
iGeoMap uzyskiwana jest dziêki oparciu
serwisu na bie¿¹cych danych PODGiK.
Proces publikacji danych jest ca³kowicie

Rysunek 2

Rysunek 3
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zautomatyzowany i realizowany przez funkcjonuj¹ce w PODGiK oprogramowanie GEO-MAP.
Schemat publikacji danych przedstawiono na rysunku 4.

Poniewa¿ PODGIK nie jest jedynym dostawc¹ danych, technologia przewiduje i wyko-
rzystuje, równie¿ pobieranie do serwisu www danych z innych instytucji, np. urzêdów miast
i gmin. W szczególno�ci s¹ to dane czê�ci opisowej ewidencji gruntów i budynków je�li jest
ona prowadzona w innym miejscu oraz numeracja porz¹dkowa nieruchomo�ci czy dane
zwi¹zane z miejscowym planem zagospodarowania. Mimo, ¿e numery porz¹dkowe (punkty
adresowe) nie s¹ zdefiniowane jako elementy zasobu geodezyjno-kartograficznego to trudno
sobie wyobraziæ system informacji przestrzennej, w którym nie mo¿na znale�æ miejsca na
podstawie adresu. Atuty zwi¹zane z dostêpem do planu zagospodarowania s¹ równie¿ bar-
dzo istotne.

Dane zasobu PODGiK
oczekiwane w serwisach internetowych

W chwili obecnej typowe warstwy udostêpniane na podstawie danych z PODGiK to
dzia³ki, budynki, kontury klasyfikacyjne, u¿ytki gruntowe oraz cyfrowa ortofotomapa (rys.
5). Wszystkie wymienione dane s¹ bardzo potrzebne co jest wyra¿ane przez opinie wiêkszo-
�ci  u¿ytkowników. Dane rastrowe, a w szczególno�ci cyfrowa ortofotomapa jest nieoce-
nionym elementem bardzo wzbogacaj¹cym ka¿d¹ prezentowan¹ informacjê przestrzenn¹
daj¹c odniesienie do bardzo realistycznego obrazu jakim jest zdjêcie lotnicze.

Z punktu widzenia geodetów istnieje wiele specjalistycznych danych, które znacznie u³a-
twiaj¹ pracê i przyczyniaj¹ siê do sprawniejszego funkcjonowania o�rodków dokumentacji.
Jednym z takich elementów jest  informacja o punktach osnowy geodezyjnej wraz z ich
opisami topograficznymi. Publikuj¹c takie dane z jednej strony widzimy lokalizacjê punktów
osnowy w stosunku do szczegó³ów sytuacyjnych pokazanych znakami umownymi lub orto-

Rysunek 4
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fotomap¹, a z drugiej, dziêki odpowiednim ³¹czom, mamy dostêp do opisu topograficznego
wybranego punktu (rys. 6).

Rozporz¹dzenie o op³atach (2004) okre�la, ¿e osnowa mo¿e byæ udostêpniona bezp³atnie
tylko dla zg³oszonych prac geodezyjnych. W zwi¹zku z tym nale¿y oferowaæ mo¿liwo�æ
monitorowania prac i na podstawie tego udostêpniaæ potrzebne dane. Innym wariantem
udostêpniania danych o osnowie jest udostêpnianie jej wszystkim geodetom uprawnionym
na podstawie numeru uprawnieñ i posiadanego has³a dostêpu. Podej�cie to jest o tyle wygod-
ne, ¿e nie wymaga praktycznie ¿adnych dodatkowych czynno�ci. Has³o generujemy dla
wykonawcy raz i nie musimy w przysz³o�ci zajmowaæ siê jego prawami dostêpu.

Przy obecnej organizacji s³u¿by geodezyjnej, ewidencjê gruntów i budynków prowadz¹
starostwa powiatowe. Na podstawie przepisów prawa i zawartych porozumieñ wgl¹d do
ewidencji gruntów maj¹ zapewnione niektóre urzêdy i instytucje. Dostêp nie jest przeznaczo-
ny dla ogó³u obywateli. Funkcjonalnie omawiany dostêp daje szereg mo¿liwo�ci usprawnie-
nia pracy wielu osobom, poniewa¿ w ka¿dej chwili mo¿emy uzyskiwaæ wypisy z ewidencji
gruntów dla wskazywanych dzia³ek oraz wykonywaæ podstawowe analizy w oparciu o dane
czê�ci opisowej ewidencji gruntów (rys. 7).

Podobnie jak osnowa geodezyjna, równie¿ zeskanowane operaty archiwalne stanowi¹
tre�æ specjalistyczn¹, przeznaczon¹ dla w¹skiej grupy odbiorców, sk³adaj¹cej siê z geodetów
wykonuj¹cych prace na terenie objêtym dzia³aniem danego o�rodka dokumentacji (rys. 8).
Dokumenty mog¹ byæ zwi¹zane z dzia³kami ewidencyjnymi lub zakresami prac geodezyj-
nych. Je�li znajdziemy potrzebne dokumenty mo¿emy je otworzyæ na w³asnym komputerze,
wydrukowaæ lub zapisaæ na dysku w celu pó�niejszego wykorzystania. Warunkiem dostêpu
do danych jest wcze�niejsze zg³oszenie pracy geodezyjnej w PODGiK, które skutkuje uzy-
skaniem dostêpu do przydatnych w tej pracy operatów.

Oczekiwaniem �rodowiska geodetów jest mo¿liwo�æ internetowego zg³aszania prac
geodezyjnych. Dostêp do wspomnianej funkcjonalno�ci na bazie tre�ci serwisu daje wy-
godê podczas okre�lania zakresu zg³aszanej pracy. Po przes³aniu zakresu pracy geodezyj-
nej, PODGiK dokonuje przygotowania stosownych materia³ów na zasadach identycznych
dla prac zg³oszonych w formie tradycyjnej. Kiedy materia³y s¹ przygotowane, geodeta
bêd¹c w PODGiK podpisuje wygenerowany automatycznie dokument zg³oszenia pracy
geodezyjnej oraz otrzymuje pakiet przygotowanych materia³ów.

Podsumowanie i plany rozwoju

Po modyfikacji za³o¿eñ zwi¹zanych z budow¹ krajowego geoportalu pojawi³a siê mo¿li-
wo�æ wspó³uczestnictwa powiatów w jego funkcjonowaniu. Oznacza to koncepcjê bezpo-
�redniego pobierania danych dla klienta geoportalu z serwera powiatowego, zamiast udo-
stêpniania ich z repliki utworzonej na serwerze geoportalu. Przewiduje siê wykorzystywanie
w tym celu powszechnie znanych serwisów WMS i WFS, dla których Zespó³ ds. Krajowej
Infrastruktury Danych Przestrzennych powo³any przez G³ównego Geodetê Kraju opracowa³
specjalne wytyczne, aby ujednoliciæ udostêpnian¹ tre�æ i sposób jej prezentacji. Oczywi�cie
taka koncepcja mo¿e dotyczyæ tylko powiatów, które posiadaj¹ odpowiednie oprogramowa-
nie do zrealizowania takich zadañ. W przypadku pozosta³ych powiatów dane bêd¹ udostêp-
niane z serwerów geoportalu (rys. 9 i 10).
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Wykorzystuj¹c oprogramowanie iGeoMap, w niektórych powiatach rozpoczêto próby
udostêpniania pozosta³ej tre�ci mapy zasadniczej, a w szczególno�ci uzbrojenia podziemne-
go. Wydzielono specjalne warstwy zwi¹zane z uzbrojeniem, które s¹ dostêpne jedynie dla
instytucji (firm), podpisuj¹cych stosowne umowy na korzystanie z takich danych. Innym
wariantem wniesienia op³aty za umo¿liwienie wgl¹du do danych, mo¿e byæ wykorzystywa-
nie us³ugi SMS Premium Rate (SMS o podwy¿szonej p³atno�ci). Przyk³ad serwisu z udo-
stêpnion¹ tre�ci¹ uzbrojenia terenu przedstawiono na rysunku 11.

Analogiczny sposób udostêpniania mo¿e byæ wykorzystywany w przypadku prowadze-
nia zasobu w technologii hybrydowej. Konieczne jest jednak wtedy, oprócz udostêpniania
danych wektorowych równie¿  udostêpnianie rastra mapy zasadniczej.

Na prze³omie maja i czerwca w kilku o�rodkach wykorzystuj¹cych iGeoMap przeprowa-
dzono ankietê zwi¹zan¹ z ocen¹ funkcjonalno�ci serwisu oraz oczekiwaniami na przysz³o�æ.
Okaza³o siê, ¿e geodeci wykonuj¹cy prace geodezyjne stanowi¹ ok. 27% wszystkich u¿yt-
kowników, ale równie¿, ¿e bardzo liczn¹ grupê stanowi¹ po�rednicy obrotu nieruchomo�cia-
mi oraz pracownicy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej (rys. 12).

Je�li chodzi o elementy serwisu ciesz¹ce siê najwiêkszym zainteresowaniem to zdecydo-
wanie na pierwszym miejscu nale¿y wymieniæ dzia³ki ewidencyjne z zainteresowaniem ok.
70% u¿ytkowników oraz ortofotomapê, z zainteresowaniem 40% u¿ytkowników.

Badano równie¿ wykorzystanie serwisu przez poszczególnych u¿ytkowników. Okaza³o
siê, ¿e serwis wykorzystywany jest do wielu ró¿nych prac wymagaj¹cych dostêpu do szcze-
gó³owej informacji PODGiK oraz jedynie ogólnego przegl¹dania danych. Z wymienianych
najczê�ciej nale¿y przytoczyæ lokalizacjê dzia³ek, wycenê nieruchomo�ci, poszukiwanie dzia³ek
w celach inwestycyjnych, sprawdzanie zabudowy, przygotowanie siê do wykonywania po-
miaru, pobieranie opisów topograficznych punków osnowy.

W�ród oczekiwañ na przysz³o�æ wymieniany jest dostêp do pe³nej tre�ci mapy zasadni-
czej, a przynajmniej do uzbrojenia terenu istniej¹cego oraz projektowanego. W stosunku do
danych ewidencji gruntów oczekuje siê dostêpu do numeru ksi¹g wieczystych, pola ewiden-
cyjnego dzia³ek oraz informacji o w³a�cicielach. Mimo ci¹g³ych oczekiwaæ zwi¹zanych ze

Rysunek 9
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wzbogaceniem tre�ci serwisów ogólna ocena jest pozytywna. Oko³o 50% u¿ytkowników
stwierdza, ¿e serwis jest bardzo pomocny, a dalsze 25% twierdzi ¿e jest dosyæ pomocny. W
sumie zadowolonych z serwisu jest ponad 90% u¿ytkowników (rys. 13).

Sprostanie wszystkim wyra¿onym w ankiecie oczekiwaniom nie jest spraw¹ jedynie tech-
niki, ale przede wszystkim obowi¹zuj¹cych przepisów. Jak ju¿ wspomniano, w niektórych
powiatach rozpoczêto udostêpnianie odp³atne pewnych danych, które s¹ jawne lecz udo-
stêpniane odp³atnie. Obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie o op³atach nie uwzglêdnia jednak nowo-
czesnych technik udostêpniania danych, co wi¹¿e siê tym samym z wieloma ograniczeniami
i w¹tpliwo�ciami. W przypadku udostêpniania danych osobowych ograniczenia wynikaj¹ ju¿
z zupe³nie innych przepisów i nie s¹ spraw¹ jedynie �rodowiska geodezyjnego.

W tym miejscu jedynie sygnalizujemy pewne ogólne wyniki ankiety. Szczegó³owa analiza
ok. 3000 ankiet bêdzie zapewne przedmiotem oddzielnego opracowania i publikacji.
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Summary

Development of National Spatial Data Infrastructure is carried out on the central level within the
framework of  various projects and committees. The analysis of active Internet services supported by
City Halls or the offices of districts authorities shows that these services are developed without any
centralized guidelines. These services are rather aimed at meeting as fast as possible potential custo-
mers� expectations. Various solutions are applied distinguished by different software effectiveness and
different scope of content.
This paper contains a review of active Internet services and describes the current state of the law that
restricts the scope of the presented content. In the opinion of the author there is no need to make these
services uniform but their interoperability should be ensured.
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Rys. 5. Udostêpnianie danych rastrowych

Rys. 6. Udostêpnianie osnowy geodezyjnej
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Rys. 7. Udostêpnianie danych opisowych ewidencji gruntów

Rys. 8. Zeskanowane operaty archiwalne
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Rys. 10. Pobieranie danych dla klienta geopertalu z serwera powiatowego

Rys. 11. Przyk³ad serwisu z udosatêpnion¹ tre�ci¹ uzbrojenia terenu
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geodeta: 244
rzeczoznawca maj¹tkowy: 77

po�rednik obrotu nieruchomo�ciami: 141
pracownik administracji samorz¹dowej; 139

pracownik administracji rz¹dowej: 80
inne: 220

Rys. 12. Wyra¿ona w procentach struktura zawodowa uczestników ankiety
dotycz¹cej funkcjonalno�ci serwisu iGeoMap oraz oczekiwañ na przysz³o�æ

Rys. 13. Ocena u¿yteczno�ci serwisu iGeoMap
przez uczestników ankiety

tak i to bardzo: 451
dosyæ pomocny:  246

pomocny w niektórych sprawach: 119
niewiele: 43

nie u³atwi³: 50


