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Wstêp
Geodezja i kartografia jest dyscyplin¹ silnie zale¿n¹ od rozwoju nowoczesnych technologii. Pojawienie siê tachimetrów elektronicznych, komputerów osobistych oraz odbiorników
GPS spowodowa³o ca³kowit¹ zmianê procesu technologicznego, wykonywania pomiarów i
obliczeñ, istotnie skracaj¹c czas pomiaru i podnosz¹c jego jakoæ. Rozwój technologii w
zakresie zobrazowañ satelitarnych oraz budowy sieci rozleg³ych sprawi³, i¿ pozyskiwanie
danych nabra³o charakteru globalnego, a liczba u¿ytkowników technologii geoprzestrzennych wzros³a ponad stukrotnie w okresie 6 lat (w roku 2001 szacowano liczbê u¿ytkowników GIS na 2 mln, w 2007 r. Google og³osi³, i¿ przekroczy³a ona 250 mln).
Obowi¹zuj¹ca ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (PGiK), okrelaj¹ca m.in. zakres gromadzenia i zasady udostêpniania informacji przestrzennej, zosta³a uchwalona w 1989
roku i pomimo intensywnych wysi³ków podejmowanych w ci¹gu ostatnich 6 lat nie uda³o siê
jej zmieniæ. Przepisy prawne okrela³y kompletny i spójny system organizacyjno-finansowy
w epoce map papierowych, tajnej lub poufnej informacji i pañstwowego monopolu na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Utrzymuj¹ca siê restrykcyjnoæ prawa spowalnia obecnie i utrudnia modernizacjê procesów geodezyjnych i kartograficznych, ale nie
jest w stanie powstrzymaæ w³adz samorz¹dowych od budowy systemów WebGIS, udostêpniaj¹cych dane przestrzenne w sieci Internet. Funkcjonuj¹ce obecnie systemy WebGIS udostêpniaj¹ dane w sposób ca³kowicie niestandardowy (rys. 1). Brak standardów utrudnia
analizê oraz uniemo¿liwia integracjê danych przestrzennych pochodz¹cych z ró¿nych róde³
WWW, co w konsekwencji znacznie ogranicza ich wykorzystanie.
Niew¹tpliwie jednym z podstawowych pytañ, na które GUGiK musi znaleæ dzi odpowiedz jest: Jak w dobie Internetu zwiêkszyæ rolê geodezji i kartografii w budowie spo³eczeñstwa informacyjnego, w sprawnym zarz¹dzaniu krajem i jego rozwojem? Odpowied przysz³a z Unii Europejskiej wraz z dyrektyw¹ INSPIRE  przez budowê infrastruktury danych
przestrzennych.
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Infrastruktura danych przestrzennych
Infrastruktura danych przestrzennych (SDI  Spatial Data Infrastructure) definiowana
jest jako zespó³ rodków o charakterze prawnym, organizacyjnym, finansowym i technologicznym maj¹cych na celu u³atwienie dostêpu do danych przestrzennych. SDI mo¿na równie¿ traktowaæ jako koñcowy etap procesu informatyzacji zasobów danych przestrzennych
na okrelonym obszarze, zw³aszcza kraju.
Pocz¹tkiem informatyzacji jest na ogó³ wektoryzacja map analogowych i budowa baz
danych w poszczególnych resortach. Najczêciej zakres wektoryzacji obejmowa³ pe³n¹ treæ
posiadanych map w danym resorcie. W konsekwencji powstaj¹ce bazy danych powiela³y
informacje w pewnym zakresie, dla przyk³adu: w GUGiK opracowywana jest mapa hydrograficzna, w IMiGW Komputerowa Mapa Podzia³u Hydrograficznego Polski, a w PIG 
mapa hydrogeologiczna. Pozyskiwanie, aktualizacja i zarz¹dzanie tymi samym danymi w
wielu resortach, anga¿uje potencja³ ludzki i techniczny niepotrzebnie podnosz¹c koszty. Dodatkowo, wykorzystywanie map opracowanych w ró¿nym czasie i odmiennych odwzorowaniach sprawi³o, i¿ zamiast uporz¹dkowania czêsto uzyskujemy odmienny efekt, co przedstawia rysunek 2.
W dalszym ci¹gu procesu informatyzacji pañstwowego zasobu danych przestrzennych,
a jednoczenie w pierwszym etapie budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych
istotne jest udostêpnianie danych w sieci Internet. Dzia³ania te maj¹ charakter techniczny i s¹
ukierunkowane na publikowanie konkretnych, gotowych produktów, takich jak: ortofotomapa, baza danych ogólnogeograficznych czy VMAP L2.
W drugim etapie budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych istotne jest ukierunkowanie na zmiany prawne i organizacyjne maj¹ce na celu wypracowanie porozumieñ
instytucjonalnych dotycz¹cych: wzajemnej wymiany danych, eliminacji wielokrotnego pozyskiwania danych w poszczególnych resortach, integracji rejestrów publicznych oraz wprowadzenie interoperacyjnoci. Interoperacyjnoæ umo¿liwia m.in. dostêp do danych z ró¿nych resortów np. zasobów pañstwowej s³u¿by geologicznej, ochrony rodowiska, itp. Dziêki
us³ugom sieciowym WMS i WFS mo¿na uzyskaæ dostêp on line do aktualnych i wiarygodnych danych, np. referencyjnych, pochodz¹cych od s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej,
niezale¿nie od wykorzystywanego oprogramowania. Interoperacyjnoæ pozwala równie¿ na
³¹czenie danych pochodz¹cych z ró¿nych róde³ w sposób niezauwa¿alny dla u¿ytkownika.
Dla SDI ma to kluczowe znaczenie, bowiem internauta odnosi wra¿enie, ¿e pracuje na jednej
ci¹g³ej bazie danych, podczas gdy stanowi ona z³o¿enie danych pochodz¹cych z ró¿nych
serwisów WWW.
W koñcowym etapie informatyzacji mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, w której Pañstwowa S³u¿ba Geologiczna ma mo¿liwoæ drukowania dok³adnie takich samych map jak w
punkcie wyjciowym procesu informatyzacji, zwiêkszaj¹c jednoczenie ich stopieñ spójnoci i aktualnoci przy zmniejszaniu zakresu w³asnych baz danych, co przedstawiono na
rysunku 3.
Budowa infrastruktury danych przestrzennych powinna ograniczyæ zakres, a w konsekwencji iloæ pozyskiwanych danych przestrzennych w poszczególnych resortach, tak aby
ka¿dy odpowiada³ za informacje, które s¹ mu przynale¿ne. Powinno to doprowadziæ do
spójnoci danych. Istotnym efektem budowy SDI bêdzie podniesienie aktualnoci i wiarygodnoæ danych oraz ca³kowite pokrycie kraju danymi podstawowymi.
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INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) jest europejsk¹ infrastruktur¹ informacji przestrzennej, w szerokim rozumieniu terminu informacja
przestrzenna. Zgodnie z za³o¿eniami sk³ada siê ona z infrastruktur krajów cz³onkowskich, a
te mog¹ siê sk³adaæ infrastruktur bran¿owych. G³ówne za³o¿enia budowy SDI  zwi¹zane
s¹ z ide¹ tworzenia baz referencyjnych, baz metadanych oraz wielokrotnego wykorzystania
danych  zosta³y wdro¿one w Polsce w latach 80. XX wieku wraz z powo³aniem do ¿ycia
orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Uregulowany Prawem geodezyjnym i
kartograficznym obowi¹zek zg³aszania prac geodezyjnych, kartograficznych i fotogrametrycznych do orodków dokumentacji przed rozpoczêciem prac terenowych oraz przekazanie operatu po zakoñczeniu prac do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
jest niew¹tpliwym dorobkiem polskiej geodezji. Zapewnia to maksymalne wykorzystanie ju¿
opracowanych materia³ów i nie dopuszcza do wykonywania tych samych prac dwukrotnie.
System ten dobrze siê sprawdza³ w poprzedniej epoce map analogowych.
Infrastruktura Informacji Geodezyjnej i Kartograficznej (IIGiK)  jest resortow¹ infrastruktur¹ informacyjn¹  realizuj¹c¹ podstawowe zadania s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej. Podstawowe dzia³ania zwi¹zane z budow¹ IIGiK podejmowane przez G³ównego Geodetê Kraju (GGK) obejmuj¹:
m zmiany regulacji prawnych  zmiany w Prawie geodezyjnymi kartograficznym oraz
rozporz¹dzeniach bran¿owych (obecnie w ograniczonym zakresie, ze wzglêdu na brak
upowa¿nieñ GGK do podejmowania inicjatyw legislacyjnych),
m tworzenie baz danych referencyjnych  georeferencyjna baza danych obiektów topograficznych bêdzie stanowiæ podstawowe odniesienie przestrzenne dla wszelkich opracowañ tematycznych,
m budowê Aktywnej Sieci Geodezyjnej EUPOS  budowa ponad 70 stacji referencyjnych GPS pozwalaj¹ca na wyznaczenie jednolitego uk³adu odniesienia, co znacznie
zmniejszy koszt i czas pomiarów,
m realizacjê projektu GEOPORTAL.GOV.PL ,
m harmonizacjê ró¿nych rejestrów publicznych zawieraj¹cych informacje odnosz¹ce siê
do przestrzeni, z uwzglêdnieniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz ksi¹g
wieczystych (KW),
m budowê krajowego systemu baz metadanych dla geoinformacji,
m prace standaryzacyjne i normalizacyjne  opracowanie profilu metadanych oraz implementacji standardów WMS i WFS w celu udostêpniania danych z pañstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
m porozumienia instytucjonalne  powo³anie miêdzyresortowej rady ds. implementacji
INSPIRE,
m promowanie wolnego oprogramowania  dostosowanie najlepszych pakietów wolnego oprogramowania SDI i GIS do potrzeb krajowych.
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Regulacje prawne
Istniej¹ca ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne zdezaktualizowa³a siê w wielu obszarach, a próby jej zmiany okaza³y siê niezwykle trudne. W zakresie budowy spo³eczeñstwa
informacyjnego wydaje siê byæ zbyt restrykcyjne. Dodatkowo w kraju brak jest zdefiniowanej
polityki geoinformacyjnej  ramowego programu budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Rolê tak¹ mo¿e czêciowo spe³niæ obowi¹zuj¹ca od maja 2007 roku dyrektywa
INSPIRE. Wymaga ona dalszych prac legislacyjnych zwi¹zanych z jej dostosowaniem do
prawa krajowego. Wydaje siê uzasadnione, aby transpozycja dyrektywy INSPIRE, ze wzglêdu
na swój georodowiskowy charakter, obejmowa³a co najmniej dwa akty prawne: ustawê o
informacji przestrzennej skierowan¹ do wszystkich resortów wytwarzaj¹cych dane przestrzenne
oraz nowe Prawo geodezyjne i kartograficzne. W nowych przepisach powinien byæ jednoznacznie okrelony obowi¹zek wielokrotnego wykorzystania danych, bezp³atnego udostêpniania podgl¹du do danych referencyjnych oraz nakaz stosowania rozwi¹zañ interoperacyjnych.
Zapis w prawodawstwie obowi¹zku stosowania rozwi¹zañ interoperacyjnych i standardów
technicznych dotycz¹cych udostêpniania danych w sieci Internet jest kluczowy w przejciu od
etapu I budowy SDI (WebGIS) do etapu II, ze wzglêdu na strukturê S³u¿by Geodezyjnej i
Kartograficznej i ustawowej niezale¿noci województw i powiatów.
Zarówno kolejne próby zmiany Prawa geodezyjnego i kartograficznego, jak i transpozycja dyrektywy INSPIRE bêd¹ d³ugotrwa³ym procesem. Celem z³agodzenia restrykcyjnoci
Prawa geodezyjnego i kartograficznego w obecnej postaci, w projekcie rozporz¹dzenia w
sprawie wysokoci op³at za czynnoci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielania informacji, zosta³ zaproponowany wpis o niestosowaniu op³at w stosunku do podgl¹du danych w
elektronicznej postaci uniemo¿liwiaj¹cej kopiowanie zbiorów ród³owych. Dodatkowo dziêki interpretacji ministra MSWiA, wed³ug której ortofotomapa ca³ego kraju jest rejestrem publicznym w rozumieniu przepisów art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne, mo¿liwe sta³o siê nieodp³atne
udostêpnianie ortofotomapy dla realizacji statutowych zadañ administracji publicznej.

Bazy referencyjne
Podstawowym zadaniem s³u¿by geodezyjnej w ramach budowy krajowej infrastruktury
danych przestrzennych jest dostarczenie danych referencyjnych. Podstawowymi dzia³aniami podjêtymi przez GUGiK maj¹cymi na celu udostêpnienie w krótkim okresie wielko- i
rednioskalowych danych referencyjnych s¹:
m Udostêpnienie w portalu geoportal.gov.pl granic dzia³ek ewidencyjnych i ich identyfikatorów. W pierwszym etapie do marca 2008 roku planowane jest udostêpnienie dzia³ek referencyjnych z systemu LPIS. Drugim etapem realizowanych w ramach projektu e-kataster, jest tworzenie serwisów sieciowych udostêpniaj¹cych aktualne dane
ewidencyjne z poszczególnych powiatów w sieci Internet.
m Ograniczenie zakresu bazy danych topograficznych TBD i jej etapowa realizacja przez
budowê kolejnych warstw tematycznych. Celem jest pozyskanie w krótkim okresie
czasu 34 lat, dla powierzchni ca³ego kraju, danych dotycz¹cych: sieci transportowej
(dróg, kolei, rzek), budynków, punktów adresowych, sposobów u¿ytkowania terenu.
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Zadanie przewidziane w planie informatyzacji pañstwa jako budowa georeferencyjnej
bazy danych obiektów topograficznych jest planowane do realizacji wspólnie ze s³u¿b¹
geograficzn¹ Wojska Polskiego.
m Konwersja VMAP L2 ze standardu DIGEST do modelu cywilnego. Do czasu opracowania bazy georeferencyjnej TBD, VMAP L2 bêdzie jedyn¹ rednioskalow¹ wektorow¹ baz¹ danych pokrywaj¹c¹ obszar ca³ego kraju. Ze wzglêdu na: z³o¿ony model
danych, zawi³y sposób kodowania oraz brak reprezentacji kartograficznej dla bazy
wektorowej, planuje siê do marca 2008 roku konwersjê ca³ej bazy VMAP L2 do postaci cywilnej wolnej od powy¿szych niedogodnoci.
m Integracja baz danych i rejestrów publicznych.
W kraju istnieje ponad 3000 rejestrów publicznych. Jak ju¿ wspomniano SDI mo¿e byæ
traktowana jako proces porz¹dkowania, integrowania i zmniejszania liczby baz danych oraz
rejestrów publicznych. W tym obszarze w GUGiK planowane s¹ dwa istotne dzia³ania. Pierwsze dotyczy integracji trzech istniej¹cych rejestrów: Pañstwowego Rejestru Granic (PRG),
Pañstwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) oraz rejestru TERYT. Utworzenie
nowego rejestru przewidzianego w planie informatyzacji pañstwa pod nazw¹ TERYT2. Rejestr ten ma zostaæ zaimplementowany w postaci systemu, obejmuj¹cego rozwi¹zania technologiczne i organizacyjne, gwarantuj¹ce ci¹g³¹ aktualizacje danych oraz ich udostêpnianie w
sieci Internet.
Drugie zadanie w tym obszarze, planowane przez GUGiK, jest zwi¹zane z integracj¹
trzech baz danych opracowywanych na poziomie powiatu, tj.: mapy zasadniczej, EGiB oraz
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W obecnej postaci ka¿da z opracowanych baz posiada w³asny model danych powielaj¹cy obiekty z baz pozosta³ych, zmieniaj¹c dodatkowo ich systematykê i semantykê. Dla przyk³adu budynek rysowany w skali mapy
na mapie zasadniczej jest definiowany jako obiekt o kodzie: Budynek (kody: 312, BUD)
GEOMETRIA: Obszar spójny ograniczony zbiorem ³amanych uogólnionych zamkniêtych a
na mapie ewidencyjnej jako Budynek (rekord obszarowy, kod G5BUD) GEOMETRIA: Zbiór
poligonów z enklawami.
Na rysunku 4 schematycznie przedstawiono bazy danych budowane na poziomie powiatowym, wykorzystuj¹ce trzy niezale¿ne modele danych i posiadaj¹ce wspólne obiekty odmiennie definiowane.
W wyniku integracji modelu baz danych powstanie dla danych geometrycznych jeden
model bazy, w którym ze wzglêdu na sposób aktualizacji, wyodrêbniona jest czêæ ewidencyjna. Za³o¿eniem jednak jest aby, ¿aden z obiektów nie wystêpowa³ dwukrotnie (rys. 5).

Rys. 4. Schematyczny model baz danych przestrzennych
na poziomie powiatu. Bazy zawieraj¹ wspólne obiekty
odmiennie definiowane w poszczególnych bazach

Rys. 5 Jeden model bazy danych
przestrzennych z wyodrêbnion¹
czêci¹ ewidencji gruntów i budynków
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System metadanych
Dla wyszukiwania informacji w pañstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
GUGiK rozpocz¹³ prace nad budow¹ hierarchicznego systemu metadanych. Architektura
systemu, oprócz centralnego serwera katalogowego, obejmuje serwery zlokalizowane na
poziomie wojewódzkim i powiatowym. Serwery wzajemnie komunikuj¹ siê przy wykorzystaniu standardów OGC CSW. W ramach prac przygotowawczych zosta³a opracowana
propozycja geodezyjnego profilu metadanych normy ISO 19115. Obecnie zespó³ powo³any
przy GGK prowadzi prace nad krajowym profilem dla geoinformacji oraz profilem dla potrzeb katastru. Równolegle w ramach projektu GEOPORTAL prowadzone s¹ intensywne
prace nad wykorzystaniem wolnego oprogramowania m.in. na potrzeby budowy edytora
metadanych.

Rada INSPIRE oraz zespo³y ekspertów
W zwi¹zku z budow¹ Infrastruktury Informacji Geodezyjnej i Kartograficznej G³ówny
Geodeta Kraju powo³a³ w ostatnim okresie:
m Radê ds. Implementacji INSPIRE  cia³o doradcze i opiniodawcze sk³adaj¹ce siê z
przedstawicieli resortów, którego przewodnicz¹cym jest prof. Jerzy Gadzicki,
a tak¿e nastêpuj¹ce zespo³y ekspertów:
m Zespó³ ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych  koncentruj¹cy siê na
opracowaniu standardów technicznych publikowania danych z pañstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w sieci Internet  przewodnicz¹cy dr Adam Iwaniak,
m Zespó³ ds. krajowego profilu metadanych w zakresie geoinformacji  zadaniem zespo³u jest opracowanie krajowego profilu metadanych, profilu geodezyjnego, ogólnej
koncepcji budowy systemu metadanych dla danych przestrzennych  przewodnicz¹cy dr Marek Baranowski,
m Zespó³ ds. wolnego oprogramowania w systemach geoinformacyjnych  promocja i
adaptacja wolnego oprogramowania, w szczególnoci serwisów WMS i WFS, serwerów katalogowych i edytorów metadanych  przewodnicz¹cy dr Wies³aw Paluszyñski,
m Zespó³ ds. Informatyzacji i Modernizacji Orodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  zadaniem zespo³u jest szeroko rozumiana informatyzacja orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  przewodnicz¹cy prof. Andrzej Borkowski,
m Zespó³ ds. modernizacji ewidencji gruntów i budynków  g³ównym zadaniem zespo³u
jest opracowanie metodyki optymalizacji wykorzystania produktów projektu wektoryzacji map katastralnych dla potrzeb pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  przewodnicz¹cy Stanis³aw Zaremba
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Podsumowanie
Budowa infrastruktury danych przestrzennych mo¿e byæ traktowana jako aktualny, zaawansowany pod wzglêdem technologicznym, etap procesu informatyzacji pañstwowego
zasobu danych przestrzennych, polegaj¹cy na pe³nym wykorzystaniu posiadanych danych
cyfrowych. Etap ten wymaga zmiany sposobu mylenia o metodach realizacji dotychczasowych zadañ i obejmuje zmiany prawne, organizacyjne i ekonomiczne, nie tylko technologiczne.
W ramach budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych GUGiK rozpocz¹³
pracê nad budow¹ infrastruktury informacji geodezyjnej i kartograficznej. Jej g³ównym zadaniem jest u³atwienie dostêpu do danych z pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Infrastruktura ta stanowi podstawowy komponent infrastruktury informacyjnej
kraju i ukierunkowany jest na wspomaganie funkcjonowania administracji publicznej.
Przy budowie IIGiK niezwykle du¿¹ wagê nadano pracom standaryzacyjnym maj¹cym
na celu upowszechnienie norm serii ISO 19100 oraz ich adaptacjê do krajowych standardów
technicznych. Standaryzacja jest traktowana jako podstawowe narzêdzie tworzenia rozwi¹zañ interoperacyjnych w kontekcie technicznym. Zapewnienie interopracyjnoci jest warunkiem koniecznym dla rozwoju rozwi¹zañ komercyjnych i tworzenia us³ug dodanych.
Podstawowym i najwa¿niejszym warunkiem budowy krajowej infrastruktury danych
przestrzennych jest opracowanie regulacji prawnych w zakresie transpozycji dyrektywy
INSPIRE do prawa krajowego. Jedynie regulacje prawne mog¹ zagwarantowaæ przejcie od
I etapu budowy SDI tj. WebGIS do II etapu prowadz¹cego do integracji i redukcji baz
danych i rejestrów publicznych.
Summary
The process of building spatial data infrastructure is presented in the paper as a process of national
resources informatization. This process is connected with several initiatives, including: standardization, adaptation of national regulations, organizing and coordinating activities. The paper presents
some basic activities initiated by the Head Office of Geodesy and Cartography in this area during the
last 12 months.
The set of objectives addressed by the Head Office of Geodesy and Cartography contains creation of
information society through broad use of geodetic data. The spatial data infrastructure design appears
in it as an act of creation of the foundation for the national information infrastructure and a chance of
efficient management of the country by public administration.
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Rys. 1. Przyk³ady braku standardów publikacji danych przestrzennych w sieci Internet

Infrastruktura informacji geodezyjnej i kartograficznej

Rys. 2. Brak spójnoci danych (za R.Olszewski, 2004)

Rys. 3. Informatyzacja pañstwowych zasobów danych przestrzennych
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