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Wprowadzenie
W latach 90. w USA wprowadzono pojêcie infrastruktury danych przestrzennych (ang.
Spatial Data Infrastructure – SDI). W Europie realizowana jest, uchwalona 14 marca 2007 r.
dyrektywa nr 2007/2/EC definiuj¹ca INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in
Europe), europejsk¹ infrastrukturê danych przestrzennych. Dyrektywa ta obliguje pañstwa
cz³onkowskie do harmonizacji baz danych prowadzonych przez ró¿ne instytucje. Koncepcja
harmonizacji baz danych, gromadzenia i udostêpniania metadanych oraz budowy infrastruktury danych przestrzennych jest wdra¿ana obecnie tak¿e na innych kontynentach. W Polsce
jednym z g³ównych punktów ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych
zadania publiczne (Ustawa, 2005) jest ustanowienie Planu Informatyzacji Pañstwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu. Plan Informatyzacji Pañstwa jest instrumentem planowania i koordynowania informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów publicznych w
zakresie realizowanych przez te podmioty zadañ publicznych.
Koncepcja budowy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce zak³ada opracowanie
kilku baz danych przestrzennych gromadz¹cych podstawowe dane referencyjne, bêd¹cych
zarazem swoist¹ kanw¹ geometryczn¹ dla pochodnych opracowañ tematycznych. Budowa
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racjonalnej koncepcji SDI w Polsce wymaga zatem wykorzystania jako Ÿród³a danych topograficznych dla opracowañ tematycznych pañstwowych systemów referencyjnych.
Powstaj¹ce spontanicznie pod koniec ubieg³ego wieku systemy informacji geograficznej
budowane by³y, przez ró¿ne instytucje, jako odrêbne i z regu³y hermetyczne rozwi¹zania
informatyczne. Dane przestrzenne odnosz¹ce siê do tego samego obszaru by³y gromadzone
wielokrotnie przy u¿yciu ró¿nych narzêdzi do budowy systemów informacji przestrzennej
(GIS), w ró¿nych formatach, z ró¿n¹ dok³adnoœci¹ i zapisywane w ró¿nych strukturach baz
danych. Powodowa³o to nie tylko redundancjê, lecz tak¿e znacz¹co podnosi³o koszty tworzenia systemów GIS i utrudnia³o wspó³pracê instytucjonaln¹ przy harmonizacji, integracji i
wymianie danych (Gotlib, Iwaniak, Olszewski, 2007). Istot¹ infrastruktury informacji przestrzennej jest interoperacyjnoœæ, czyli mo¿liwoœæ ³¹czenia zbiorów danych przestrzennych
gromadzonych przez ró¿ne podmioty, oraz interakcji us³ug sieciowych zwi¹zanych z tymi
zbiorami. W zwi¹zku z brakiem w Polsce jednolitej bazy danych topograficznych informacje
geograficzne gromadzone s¹ w ró¿nych œrodowiskach instytucjonalnych, przedmiotowych
i organizacyjnych. Twórcy i realizatorzy GIS postawieni zostali zatem przed zadaniem wykreowania takich œrodków informatycznych, które zapewnia³yby mo¿liwoœæ przep³ywu informacji w sposób nieograniczony (co do formy i treœci). Wobec powy¿szego, istotna jest
odpowiedŸ na pytanie: w jakim zakresie jest mo¿liwa harmonizacja poszczególnych baz danych referencyjnych topograficznych i tematycznych prowadzonych w Polsce.
Wymiana danych miêdzy poszczególnymi rejestrami nie musi oznaczaæ transferu obiektów geometrycznych, z regu³y wystarczy uzupe³nienie danych atrybutowych. Niestety w
czasie tworzenia wiêkszoœci baz danych przestrzennych w Polsce nie przewidziano tak szybkiego rozwoju bran¿y geoinformacyjnej (Bac-Bronowicz, 2000). Rodzi to problemy z powi¹zaniem danych pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³ tworzonych dla ró¿nych celów, o ró¿nych modelach pojêciowych, czêsto trudnych do harmonizacji ze wzglêdu na inn¹ dok³adnoœæ i aktualnoœæ. Dostêpne w pañstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym bazy
danych przestrzennych zawieraj¹ zarówno dane referencyjne topograficzne: Baza Danych
Topograficznych (TBD), wektorowa mapa topograficzna 1: 50 000 w standardzie NATO
(VMap L2), Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO), EuroRegionalMap (ERM), EuroGlobalmap (EGM), ortofotomapê jak i dane tematyczne: Mapa Sozologiczna (SOZO), Mapa
Hydrograficzna (HYDRO), bazy wysokoœciowe itp. oraz czêœciowo mapê zasadnicz¹ i ewidencjê gruntów w formie elektronicznej (Bac-Bronowicz, 2006). Bazy podobnego typu u¿ywane s¹ równie¿ w innych krajach Europy (Bielecka, Dukaczewski, Bac-Bronowicz, 2007).
Obecnie w procesie harmonizacji i integracji danych, wykorzystuje siê koncepcjê tzw.
baz danych typu MRDB (Multiresolution Data Base). Okreœla siê je jako wieloreprezentacyjne, wielorozdzielcze lub wieloskalowe. Podejœcie to pozwala na modelowanie w jednej, spójnej bazie danych przestrzennych, obiektów topograficznych i tematycznych o ró¿nym poziomie uogólnienia (precyzji, skali lub rozdzielczoœci) i dok³adnoœci geometrycznej. W bazie
tego typu ró¿ne prezentacje tego samego obiektu s¹ integralnie po³¹czone i mog¹ byæ wywo³ywane w zale¿noœci od potrzeb u¿ytkownika, (Gotlib, Iwaniak, Olszewski, 2007).
W projekcie celowym nr 6 T 12 2005C/06552 „Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostêpnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych tematycznych”
opracowano koncepcjê Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych (WTBD), bêd¹cej
rozszerzeniem tworzonej w Polsce Bazy Danych Topograficznych. Autorzy artyku³u proponuj¹ by bazy danych przestrzennych prowadzone przez ró¿ne instytucje pañstwowe poddaæ
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procesowi uspójnienia z tak okreœlon¹ baz¹ WTBD. Baza taka w za³o¿eniu powinna zawieraæ
miêdzy innymi elementy mo¿liwe do pozyskania, na najwy¿szym poziomie dok³adnoœci, z
baz urzêdowych np. z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), z zastrze¿eniem aktualnoœci
i wymaganej dok³adnoœci tych danych (Bac-Bronowicz, Grzempowski, Nowak, 2009). Pozyskanie informacji o obiektach geograficznych, na poziomie EGiB, jest istotne z wielu powodów. Przede wszystkim w najbli¿szym czasie dane te bêd¹ pozyskane z wymagan¹ dok³adnoœci¹ geometryczn¹ i atrybutow¹ dla ca³ej Polski.
Danymi tematycznymi mo¿liwymi do integracji w ramach WTBD s¹ dane z baz zasobu
geodezyjnego, np. bazy danych sozologicznych i hydrograficznych – SOZO i HYDRO. W
projekcie celowym nr 6 T 12 2005C/06552 okreœlono precyzyjnie sposób harmonizacji bazy
referencyjnej z oboma bazami danych tematycznych wykonywanych pod auspicjami G³ównego Geodety Kraju (Berus, Ko³odziej, Olszewski, 2007; Bac-Bronowicz, Berus, Karyœ, Kowalski, Olszewski, 2008). Potencjalnym Ÿród³em danych dla tworzenia WTBD mog¹ byæ
tak¿e zasoby gromadzone przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, Lasy Pañstwowe, Polskie Koleje Pañstwowe, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP itp.
Korzystanie z tych Ÿróde³ danych wymaga opracowania sposobu wymiany tych danych
lub jednokierunkowego zasilania.

Mo¿liwoœci harmonizacji i zasilania WTBD
z baz tematycznych
Baza danych SOZO i HYDRO
W ramach rozwoju technologii powstawania baz SOZO i HYDRO podjêto próbê opracowania zunifikowanego systemu umo¿liwiaj¹cego import danych TBD, zapewniaj¹cy maksymalne wykorzystanie danych Ÿród³owych. Do automatyzacji procesu zasilania baz SOZO i
HYDRO danymi referencyjnymi opracowano narzêdzia pozwalaj¹ce na ³atw¹ modyfikacjê
procesu zasilania baz SOZO i HYDRO poprzez konfiguracjê tekstowych plików parametrycznych. Elementem opracowanego systemu s¹ tak¿e narzêdzia z³o¿onej kontroli geometryczno-opisowej baz danych tematycznych.
Autorzy zaproponowali tak¿e wykorzystanie istniej¹cych zale¿noœci topologicznych pomiêdzy danymi topograficznymi oraz wprowadzenie analogicznych zale¿noœci pomiêdzy
danymi o charakterze tematycznym. Opracowano tak¿e koncepcjê systemu zarz¹dzania bazami SOZO i HYDRO. System ten umo¿liwia zarz¹dzanie danymi SOZO i HYDRO pochodz¹cymi z opracowañ arkuszowych, po³¹czonych pojedynczych opracowañ oraz z ci¹g³ych
baz danych wykonywanych zgodnie z wytycznymi GIS-3 i GIS-4. Opracowane koncepcje
zosta³y uwzglêdnione w projekcie rozporz¹dzenia wykonawczego do projektu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej definiuj¹cego model pojêciowy i sposób gromadzenia
informacji w bazach danych SOZO i HYDRO.

Mapa geologiczno-gospodarcza Polski (MGGP)
i mapa geoœrodowiskowa Polski(MGP)
Celem opracowania bazy danych MGGP jest gromadzenie informacji o wystêpowaniu
kopalin w strefie przypowierzchniowej i wg³êbnej oraz o gospodarce z³o¿ami na tle wybra-
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nych elementów górnictwa i przetwórstwa kopalin, hydrogeologii, geologii in¿ynierskiej,
przyrody, krajobrazu i zabytków kultury.
Mapa geologiczno-gospodarcza umo¿liwia przedstawienie:
m perspektyw i prognoz wystêpowania kopalin,
m stanu zagospodarowania i klasyfikacji z³ó¿ kopalin,
m rzeczywistych i potencjalnych zagro¿eñ œrodowiska przyrodniczego zwi¹zanych z
wystêpowaniem z³ó¿ oraz eksploatacj¹ i przeróbk¹ kopalin,
m wybranych elementów hydrogeologicznych w celu ochrony wód powierzchniowych
i podziemnych przed nieracjonalnym zagospodarowaniem,
m obiektów i obszarów chronionych,
m warunków pod³o¿a budowlanego.
Mapa geologiczno-gospodarcza Polski wykonywana jest przez Pañstwowy Instytut Geologiczny od 1997 roku. W 2002 r. rozpoczêto jej aktualizacjê, rozszerzaj¹c zarazem zakres
informacyjny o nowe warstwy tematyczne. Tak zmodyfikowana baza danych geoœrodowiskowych udostêpniana jest pod nazw¹ Mapy geoœrodowiskowej Polski (MGP). Mapa geoœrodowiskowa jest cyfrow¹ baz¹ danych, której zasób stanowi¹ dane dotycz¹ce: wystêpowania kopalin podstawowych i pospolitych, gospodarki z³o¿ami, wybranych elementów: górnictwa i przetwórstwa kopalin, hydrogeologii i geologii in¿ynierskiej, ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków kultury, stanu geochemicznego powierzchni ziemi oraz mo¿liwoœci sk³adowania odpadów (Sikorska-Maykowska, Olszewski, 2005). Obecnie rozwa¿ana jest koncepcja zast¹pienia tradycyjnych opracowañ arkuszowych przez wykonywanie bazy ci¹g³ej,
realizowanej jednorazowo w skali ca³ego województwa. W pierwszej kolejnoœci aktualizowane bêd¹ tematyczne warstwy referencyjne Z£O¯A KOPALIN i ZAGRO¯ENIA POWIERZCHNI ZIEMI. Planuje siê opracowanie tych warstw do 2012 roku.
Analizuj¹c zakres treœci bazy danych geoœrodowiskowych oraz baz SOZO i HYDRO, a
tak¿e model pojêciowy istniej¹cych i planowanych opracowañ referencyjnych, autorzy (Berus, Ko³odziej, Olszewski, 2007) zaproponowali wiele modyfikacji dotycz¹cych zarówno
struktury, jak i sposobu wykonywania ww. baz danych. Najistotniejsze znaczenie ma koncepcja wykorzystania cyfrowych danych referencyjnych gromadzonych w pzgik do zasilania systemu produkcji mapy geologiczno-gospodarczej i geoœrodowiskowej.

Leœna mapa numeryczna
Wykorzystywane obecnie w gospodarce leœnej mapy zosta³y opracowane na etapie sporz¹dzonych i obowi¹zuj¹cych w nadleœnictwach planów urz¹dzenia lasu. S¹ to mapy opracowane w technice analogowej, jak te¿ mapy wykonane w technice numerycznej – parametrami odpowiadaj¹ce przyjêtym w tym zakresie standardom okreœlonym w Standardzie leœnej mapy numerycznej (SLMN, 2001). SLMN zosta³ przyjêty Zarz¹dzeniem Nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie zdefiniowania
standardu leœnej mapy numerycznej dla poziomu nadleœnictwa oraz wdra¿ania systemu informacji przestrzennej w nadleœnictwach. W roku 2007 powsta³y nowe mapy numeryczne nadleœnictw, dziêki czemu osi¹gniêto bardzo zaawansowany stan realizacji w³¹czania map numerycznych w dzia³alnoœci podstawowej jednostki Lasów Pañstwowych, jak¹ jest nadleœnictwo. Aktualnie oko³o 85 % Lasów Pañstwowych posiada wdro¿on¹ leœn¹ mapê numeryczn¹, (LMN) zgodn¹ z obowi¹zuj¹cym standardem. Ponadto wa¿nym zagadnieniem jest
ci¹g³a aktualizacja map w nadleœnictwach, w których mapa ju¿ funkcjonuje. LMN zawiera
wiele unikatowych informacji, których nie ma w TBD, a s¹ one bardzo potrzebne dla szeroko
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pojêtego u¿ytkownika, w tym dla urzêdów i instytucji, szczególnie dla s³u¿b zwi¹zanych z
dzia³aniami kryzysowymi.
Autorzy po analizie danych i konsultacjach w oœrodkach bran¿owych leœnictwa wybrali
dane bêd¹ce w posiadaniu Lasów Pañstwowych, które mo¿na wprowadziæ do WTBD. Po
przeanalizowaniu modeli pojêciowych poszczególnych grup obiektów w SLMN wybrano:
LAS, UPRAWA, M£ODNIK oraz dane wektorowe z mapy siedlisk Natura 2000, oparte z
za³o¿enia na SLMN (w czêœci gruntów bêd¹cych w stanie posiadania LP oraz posiadaj¹cych
LMN) i VMAP L2 w granicach obszarów Natura 2000 poza gruntami LP. Wspó³dzia³anie
WTBD z SLMN by³oby mo¿liwe po modyfikacjach definicji grup obiektów w WTBD, z
jednoczesn¹ zmian¹ wymaganych atrybutów (dane obligatoryjne). Autorzy proponuj¹ nastêpuj¹ce modyfikacje w zawartoœci i sposobie pozyskiwania danych do warstw WTBD:
m LAS – nale¿y uzupe³niæ o atrybuty dotycz¹cy sk³adu gatunkowego pobieraj¹c dane z
LMN,
m UPRAWA, M£ODNIK – zmodyfikowaæ definicje obiektów.
Ponadto proponuje siê wykorzystaæ do zasilenia WTBD:
m DROGI i CIEKI – jako dane Ÿród³owe do wydzielania w WTBD dróg i cieków na
terenach leœnych mo¿na wykorzystaæ dane zawarte w LMN ze wzglêdu na ich kompletnoœæ,
m OBIEKTY INNE – nowy obiekt WTBD o znaczeniu orientacyjnym np.: ambony myœliwskie, paœnik.
Mo¿na tak¿e zaproponowaæ pozyskiwanie do WTBD zewnêtrznego obrysu warstwy las
z ortofotomapy (w WTBD warstwa PKLA_A), natomiast wype³nienie wewn¹trz terenów
leœnych elementami uzyskanymi z LMN. Na rysunku 1 przestawiono analogiczny fragment
lasu w WTBD i LMN. Mo¿liwoœæ zasilenia WTBD danymi z LMN sprawdzono dla arkusza
M-33-34-A przy wspó³pracy z Biurem Urz¹dzania lasu i Geodezji Leœnej w Brzegu.

Elektroniczna mapa nawigacyjna
Krajowe biura hydrograficzne s¹ odpowiedzialne za dostarczanie wiarygodnych i aktualnych danych dotycz¹cych linii brzegowej przyleg³ego do Polski Morza Ba³tyckiego wraz z
obszarem wód terytorialnych oraz s¹ odpowiedzialne za systematyczn¹ aktualizacjê tych
danych. Dostarczone wraz ze standardem klasy obiektów i ich atrybuty pozwalaj¹ na opisanie wiêkszoœci, niezbêdnych do umieszczenia na mapach morskich, obiektów œwiata rzeczywistego. Elektroniczna Mapa Nawigacyjna (ang. Electronic Navigational Chart – ENC) oznacza oryginaln¹ bazê danych, standaryzowan¹ co do zawartoœci, struktury i formatu, przeznaczon¹ do wykorzystania w Systemach Zobrazowania Mapy Elektronicznej i Informacji
(ang. Electronic Chart Display and Information Systems – ECDIS). Jest ona wydawana na
odpowiedzialnoœæ upowa¿nionych przez rz¹d biur hydrograficznych i stanowi ekwiwalent
nowych wydañ tradycyjnych papierowych morskich map nawigacyjnych. ENC zawiera
wszelkie informacje niezbêdne do prowadzenia bezpiecznej nawigacji, tj. informacje zawarte
dotychczas na tradycyjnych mapach analogowych, jak i uzupe³niaj¹ce informacje nawigacyjno-hydrograficzne, które zawarte by³y w publikacjach nautycznych (Kijakowski, 2005;
Urbañski, Weintrit, 2006).
Ze wzglêdu na powszechnoœæ standardu ENC oraz stosowanie jej nie tylko na obszarze
Morza Ba³tyckiego, ale równie¿ wiêkszoœci wybrze¿y Europy i du¿ej czêœci mórz naszego
globu, nie mo¿na ingerowaæ w jej strukturê. Mo¿liwe jest jedynie zaczerpniêcie odpowiednich elementów do poszerzenia lub zasilania WTBD (rys. 2).
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Kategori¹, która mo¿e byæ najbardziej rozbudowana w WTBD na podstawie ENC, jest
hydrografia. Do WTBD jest ona ograniczona przede wszystkim do elementów œródl¹dowych, a opis sytuacji spotykanych na morzu, w obszarze przybrze¿nym jest ma³o dok³adny.
Na mapach morskich znajduje siê dok³adny opis wybrze¿a. Do WTBD mo¿na wprowadziæ
informacje o bardzo czêsto spotykanych p³awach, czy te¿ ró¿nego rodzaju oznakowaniach
œwietlnych zwi¹zanych z oznaczaniem torów wodnych w obszarze przybrze¿nym. Tory
wodne s¹ analogiczne do terenów komunikacyjnych drogowych czy kolejowych obecnych
w WTBD. Poszerzenia w WTBD wymaga równie¿ czêœæ dotycz¹ca infrastruktury i uzbrojenia terenu zwi¹zanego z komunikacj¹ na szlakach wodnych oraz informacje dotycz¹cych
topografii obszarów znajduj¹cych siê poni¿ej poziomu morza.

Mapa numeryczna terenów kolejowych
W celu wyjaœnienia znaczenia terminu tereny komunikacyjne zwi¹zane z kolej¹ nale¿y
siêgn¹æ do Ewidencji Gruntów i Budynków, Klasyfikacji Œrodków Trwa³ych i Wytycznych
technicznych TBD. Zarówno EGiB, jak i KŒT wprowadza podzia³ terenów komunikacyjnych na: tereny kolejowe, drogi, inne tereny komunikacyjne. W Wytycznych Technicznych
TBD okreœlono teren komunikacyjny jako teren charakterystyczny pod wzglêdem cech zewnêtrznych a nie funkcji. Jest to teren pod drogami lub torowiskami, na którym nie mo¿na
wyodrêbniæ innych elementów pokrycia terenu. Mapa numeryczna terenów kolejowych prowadzona jest w bazie graficznej w postaci wektorowej. Mapa prowadzona jest w skali 1:500
dla stacji i 1:1000 dla szlaków kolejowych. W celu zapewnienia jednolitoœci w zakresie gromadzenia danych PKP Polskie Linie Kolejowe SA Wydzia³ Geodezji i Dokumentacji okreœla:
œrodowisko graficzne, standard mapy numerycznej z uwzglêdnieniem rozwarstwienia mapy
na nak³adki tematyczne oraz sposób definiowania atrybutów elementów. Nastêpnym dokumentem niezbêdnym przy harmonizacji tematów zwi¹zanych z kolej¹ jest Instrukcja D-29
Wykaz linii, ³¹cznic i torów kolejowych, która okreœla linie kolejow¹ jako element sieci miedzy dwoma stacjami posiadaj¹cy w³asny identyfikator, numer i nazwê (Instrukcja D-29,
1995).
W celu sprawdzenia wszystkich mo¿liwoœci wykorzystania dostêpnych informacji, udostêpnionych i autoryzowanych przez PKP, wyró¿niono i zaproponowano harmonizacjê w
WTBD dwudziestu oœmiu grup obiektów nale¿¹cych do piêciu kategorii WTBD: sieci dróg i
kolei, kompleksy pokrycia terenu, budowle i urz¹dzenia, kompleksy u¿ytkowania terenu oraz
obiekty inne z bazami kolejowymi. Na rysunku 3 przedstawiono zasilenie WTBD na poziomie
3: SK – sieci dróg i kolei, poziom 1, SK KL – tory lub zespo³y torów, poziom 2, SK KL01 –
zespó³ torów kolejowych, poziom 3.
Oprócz torów i zespo³ów torów do zasilania WTBD zakwalifikowano: PK TK 02 – teren
pod torowiskiem, PK TK 03 – teren pod drog¹ ko³ow¹ i torowiskiem, PK NT 01 – teren pod
urz¹dzeniami technicznymi, BB BD 03 – budynek transportu, ³¹cznoœci, BB BD 05 – budynek magazynowy, zbiornik, silos, BB BD 06 – budynek biurowy, BB MO 01 – most, wiadukt,
estakada, BB MO 02 – tunel, BB MO 03 – przejœcie podziemne, BB MO 04 – k³adka dla
pieszych, BB MO 05 – przepust, BB WT 05 – maszt oœwietleniowy, BB UD 01 – œciana
oporowa przy drodze lub torach, BB UD 02 – peron, rampa, BB ZM 02 – nasyp, BB ZM 03
– wykop, fosa sucha, BB TS 02 – suwnica, BB TS 03 – obrotnica kolejowa, KU KO 03 –
stacja kolejowa, KU KO 07 – parking, KU KO 08 – zajezdnia, baza transportowa, OI KM 02
– przystanek kolejowy, OI KM 04 – schody, OI KM 05 – sygna³ œwietlny, OI KM 06 –
semafor, OI OR 10 – wie¿a obserwacyjna (Konstanczak, 2009).
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Podsumowanie
Jednym z celów tworzenia WBDT jest gromadzenie Ÿród³owych danych topograficznych, s³u¿¹cych do opracowania innych systemów informacji geograficznej. Istotne jest
zatem takie zdefiniowanie podstawowej struktury bazy referencyjnej, które umo¿liwi z jednej
strony pe³ne wykorzystanie ju¿ istniej¹cych danych tematycznych, z drugiej zaœ pozwoli na
poszerzenie krêgu potencjalnych u¿ytkowników tej bazy. Opracowana w projekcie celowym
nr 6 T 12 2005C/06552 koncepcja wielorozdzielczej bazy danych topograficznych, wykorzystuj¹ca materia³y stanowi¹ce pzgik: zapewnia optymalne wykorzystanie dostêpnych obecnie
baz topograficznych i umo¿liwia integracjê innych opracowañ wykonanych z zastosowaniem wieloaspektowych zasad tworzenia WBDT (Bac-Bronowicz, G³a¿ewski, Kowalski,
Olszewski, 2009). Dotyczy to nie tylko zabezpieczenia praktycznych potrzeb zwi¹zanych z
planowaniem i realizacj¹ inwestycji, prognoz oceny oddzia³ywania na œrodowisko przy pozyskiwaniu œrodków z funduszy unijnych, czy zarz¹dzaniem przy ró¿nego rodzaju zagro¿eniach, kryzysach i katastrofach, ale pozwala ³¹czyæ doœwiadczenia wielu dyscyplin dla wielowymiarowego projektowania ró¿nego rodzaju przedsiêwziêæ regionalnych, krajowych i
miêdzynarodowych.
Realizuj¹c te cele opracowano metodykê harmonizacji modelu pojêciowego wybranych
baz danych tematycznych z pzgik: Mapy Sozologicznej (SOZO), Mapy Hydrograficznej (HYDRO), a tak¿e – uspójnienia danych pochodz¹cych z innych Ÿróde³, takich jak: leœna mapa
numeryczn (LMN), mapa geoœrodowiskowa i hydrogeologiczna oraz rozwa¿ono dodatkowo inne mo¿liwoœci integracji i harmonizacji w WBDT – np. z grupami obiektów w Elektronicznej Mapie Nawigacyjnej (ENC). Opracowanie WBDT wymaga³o tak¿e uspójnienia mechanizmów wymiany danych odniesionych przestrzennie z wielu rejestrów pañstwowych
np. Pañstwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG), Pañstwowego Rejestru Granic
(PRG), Rejestru Jednostek Podzia³u Terytorialnego Kraju TERYT. W projekcie szczegó³owo
opracowano prototyp systemu informatycznego PRNG, umo¿liwiaj¹cego udostêpnianie nazw
geograficznych zgromadzonych w rejestrze, ich edycjê i aktualizacjê. Wykorzystywanie wspólnych, ³atwo dostêpnych, identyfikatorów obiektów w bazach danych WBDT z jednej strony
zmniejszy pracoch³onnoœæ ich tworzenia, z drugiej – u³atwi ich integracjê. Próby przeprowadzone w czasie wykonywana VMap L2+ i TBD, na zlecenie GUGiK i urzêdów marsza³kowskich bior¹cych udzia³ w projekcie, dowiod³y, ¿e stosowanie identyfikatorów z bazy PRNG
nie podnosi kosztów wykonania, a uzyskane korzyœci s¹ oczywiste.
Wielorozdzielcza baza danych topograficznych i tematycznych integruje dane potrzebne
do prowadzenia i planowania ró¿nego rodzaju zadañ na podstawie georeferencyjnych rejestrów pañstwowych. Harmonizacja zbiorów georeferencyjnych poprawi efektywnoœci wykonywania zadañ, w szczególnoœci w zakresie planowania przestrzennego, planowania gospodarczego, realizacji inwestycji budowlanych, badañ i analiz statystycznych, zarz¹dzania
kryzysowego, wyeliminuje gromadzenie tych samych danych przez ró¿ne organy administracji itd. Bardzo wa¿nym efektem, nawet tylko czeœciowej harmonizacji zbiorów danych w
rejestrach pañstwowych jest u³atwienie przep³ywu i wymiany informacji miêdzy ró¿nymi
organami administracji pañstwowej i samorz¹dowej.
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Abstract
In Poland, many spatial databases have been recently created. All official, both reference (topographic) and thematic databases should be the basis for analysis performed for the needs of the central,
local government administration and state institutions. Exchange of data between particular registers
not necessarily always concerns geometry; sometimes integration of attribute data, related to explicitly
identifiable reference objects may be sufficient. Unfortunately, in the process of creation of particular
registers and spatial databases, such rapid development of the geo-information sector has not been
expected. This resulted in the problems concerning integration of data, which originated from various
sources.
Due to the lack of a uniform and complete topographic database in Poland, geographic information is
stored independently by various bodies, institutions and organisations which use different standards
and software.
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The paper characterises some existing state spatial databases stored by various institutions. The
methodology to harmonise them has also been proposed.
New digital maps of forest districts were developed in 2007, what allowed to include, at the highly
advanced level, digital maps in the activities performed by the basic unit of the State Forests, i.e. a
forest district. At present, about 85% of the State Forests apply the digital map compliant with obligatory standards. Besides, permanent updating of maps in forest districts, applying those maps, is also
an important issue. The paper specifies settlements concerning analysis of data stored in the State
Forests, which may be used for supplying reference databases, such as forest, crops, thicket etc.
Similar analyses were also performed for data concerning the Baltic offshore zone. Based on comparison of the area of the entire country and the length of the coastline of the Baltic Sea adjoining Poland,
together with inland waters, it has been noticed that this is the area which should not be neglected in the
topographic database for Poland. The National Hydrographical Offices are responsible for supplying
reliable and updated information about those areas and for systematic updating of those data. Data
supplied together with the object class standards as well as their attributes allow for describing the
majority of real objects, which should be placed on marine charts. The paper contains a proposal of
widening the basic reference database by marine hydrographical objects, as well as proposals concerning methods of visualisation of such information.
Other spatial databases, which have been reviewed by the authors with respect to possibilities of their
harmonisation with the reference database, are: the Register of Lands and Buildings, the Land Parcels
Identification System (LPIS) and database maintained by the Polish State Railways.
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Rys.1. Porównanie danych wyjœciowych do WTBD: a – z topograficznej bazy danych (TBD),
b – z leœnej mapy numerycznej (LMN) mo¿liwych do zastosowania w WTBD
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Rys. 2. Pasmo portowe Szczecin: a – na elektronicznej mapie nawigacyjnej (ENC), b – na komponencie WTBD z VMap L2,
c – na komponencie WTBD z wersji u¿ytkowej VMap L2u (Bac-Bronowicz, Berus, Kowalski, Olszewski, 2007)
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Rys. 3. Uzupe³nienie WTBD liniami kolejowymi na podstawie mapy numerycznej terenów kolejowych: a – poziom dok³adnoœci 1:50 000,
b – poziom dok³adnoœci 1:250 000 (Konstanczak, 2009 – za zgod¹ autorki)

