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Wstêp
Przygotowuj¹c ten materia³, chcia³em umiejscowiæ jego temat w wachlarzu tematycznym Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Przejrza³em materia³y z ostatnich piêciu
lat naszych konferencji. Ku swemu zaskoczeniu stwierdzi³em, ¿e nie dorobilimy siê sta³ej
klasyfikacji tematycznej. Co roku w spisie treci tworzymy zupe³nie inny podzia³ na grupy
tematyczne, do których przyporz¹dkowujemy referaty. W ci¹gu tych piêciu lat, w nazwach
grup tematycznych pojawi³y siê trzykrotnie s³owa regionalny i lokalny (raz w ka¿dym roku
nieparzystym), podobnie technika, ale w trzech odmianach: technika, technologia, aspekty
technologiczne. Dwukrotnie wyst¹pi³y s³owa infrastruktura, metodyka oraz edukacja. Kilkanacie innych s³ów, które mo¿na uznaæ za klucze, pojawi³o siê tylko raz. wiadczy to dobrze
o ró¿norodnoci zainteresowañ, braku schematyzmu i elastycznoci grupowania nadsy³anych materia³ów. Gdyby trzeba by³o uogólniæ opis dzia³alnoci konferencyjnej i edytorskiej
naszego Towarzystwa, wyró¿ni³bym trzy nurty:
1. teoretyczno-dysertacyjny, podnosz¹cy problemy teoretyczne, czêsto podstawowe,
na ogó³ odleg³e od bezporednich zastosowañ, ale zwykle (dla mnie) bardzo ciekawe,
2. informacyjny wiatowy, np. etyka geoinformacyjna na wiecie, wiatowy program
edukacyjny Globe, prace nad standardami europejskiej infrastruktury INSPIRE itp.
3. informacyjny polski, zwykle zawieraj¹cy raporty o dzia³aniach zwi¹zanych najczêciej z przekszta³ceniem papierowego SIT do postaci komputerowej, ale te¿ opracowaniach
szczególnie rzadkich, np. system informacji przestrzennej o bitwie pod Grunwaldem.
W tym roku zapowiedziano sesje w 6 grupach tematycznych, a miêdzy nimi:
a. Nowelizacja prawa zwi¹zanego z geoinformacj¹, w tym geodezyjnego i kartograficznego,
b. Lokalne systemy i infrastruktury geoinformacyjne,
c. Geoinformacja w internecie.
Treæ, któr¹ przedstawiam, nale¿y do trzeciego z wyró¿nionych przeze mnie nurtów,
a zahacza o wymienione nastêpnie trzy literowane grupy tematyczne. Stwierdzi³em to dopie-
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ro po napisaniu wiêkszoci tekstu, gdy wreszcie zajrza³em do podzia³u na sesje. Przy pisaniu
rozpêdzi³em siê trochê i nie zauwa¿y³em, ¿e przekroczy³em ponad dwukrotnie dopuszczaln¹
objêtoæ. Konieczne ciêcia nie mog³y byæ równomierne, st¹d te¿ waga tematów zwi¹zanych
z wymienionymi grupami tematycznymi nie jest jednakowa. Najmniej ucierpia³ drugi, najbardziej pierwszy, bo w przyjêtej przeze mnie konwencji jego opracowania prawie niemo¿liwe
by³o jego streszczanie lub skracanie. Postaram siê go przedstawiæ w którym z naszych
zawodowych miesiêczników. Problemy, które omawiam, zwi¹zane s¹ z potrzeb¹ prowadzenia w SIP informacji o sieciach uzbrojenia terenu, a omawiam je w oparciu o przyk³ad dowiadczeñ twórców systemu lokalnego. Najogólniej mo¿na powiedzieæ, ¿e wynikaj¹ one
z braków organizacyjnych, spowodowanych w czêci niedostosowaniem prawa, a jedno
i drugie wynika z kolei ze zbyt wolnego dojrzewania umys³ów do poziomu dostêpnej technologii. I to zbyt powolne dojrzewanie jest prawdziw¹ pierwsz¹ przyczyn¹, niestety w sensie
przeciwnym do znanego nam z kosmogonii.

O systemie obywatelskim
SIT technologii komputerowej w bardzo du¿ej mierze bêdzie InterSITem, czyli SITem
internetowym. Szeæ lat temu pisa³em (Szumski, 1998): Powszechna dostêpnoæ do informacji zawartej w sieci pozwala myleæ o SIT inaczej ni¿ jako o systemie pañstwowym, wojewódzkim, miejskim, czyli ogólnie mówi¹c systemie urzêdniczym, nakierowanym na odbiorcê
z krêgu administracji oraz pracuj¹cych dla administracji specjalistów. Ta jego funkcja tak¿e
jest niezbêdna, jednak¿e mo¿na ju¿ (i trzeba) zacz¹æ myleæ o SIT powszechnie dostêpnym,
obywatelskim ... Ograniczanie dostêpu do jawnej informacji jest ograniczaniem praw obywatelskich. ... Przechowywanie w archiwach i udostêpnianie jawnej informacji po d³ugich
urzêdniczych korowodach, w czasach, gdy mo¿liwy jest bezporedni, nielimitowany i niekontrolowany do niej dostêp, to przecie¿ nic innego jak ograniczanie. Wówczas nikt jeszcze nie s³ysza o e-government ani spo³eczeñstwie informacyjnym, a dzi s¹ to programy
pañstwowe. Okazuje siê jednak, ¿e nasz poziom jest tak niski, ¿e nie ma komu tych programów wdra¿aæ. Znaczna czêæ administracji w ogóle nie jest w stanie wyobraziæ sobie krajowego SIT. Niektórzy wyobra¿aj¹ go sobie jako jednokierunkow¹ i monotematyczn¹ piramidê meldunkow¹, bo tak im siê kojarz¹ s³owa system informacji. Najbardziej wiat³a czêæ
widzi system wielowarstwowy, jednak prawie zawsze ograniczony do jednego urzêdu, agencji,
korporacji czy ministerstwa. Nie mog¹ poj¹æ, ¿e KSIT nie bêdzie systemem urzêdniczym
a obywatelskim, w którym dostêpne obywatelowi bêdzie wszystko, co nie jest tajne. Kiedy
to powiedzia³em nieca³y rok temu na konferencji w warszawskim Sheratonie, w sali, gdzie
by³o kilkuset urzêdników i urzêdowych geodetów, od g³ównego po powiatowych, podniós³
siê pomruk rozgniewanego lwa. Przesadzê oczywicie, jeli powiem, ¿e ledwie uszed³em
z ¿yciem, ale w kuluarach, przy szatni (bo to by³a ostatnia czêæ konferencji) dosiêg³y mnie
epitety w rodzaju: samobójca, agent al-Kaidy, z³odziej, wydrwigrosz. Najdelikatniejszy, to
fantasta. Znaczna czêæ cz³onków naszego Towarzystwa zna moje argumenty, ale mylê, ¿e
nie szkodzi powtarzaæ je czêsto i przy ka¿dej okazji, nawet tutaj.
1. Bezpieczeñstwo spo³eczeñstwa wzrasta przez zwiêkszenie wiedzy temu spo³eczeñstwu dostêpnej, a nie przez jej uszczuplenie, utajnienie, wydzielanie. Dane do przeprowadzenia zamachu zdobyæ mo¿na zawsze, niezale¿nie od stopnia ich ochrony. Za stopieñ ochrony
danych urzêdniczego systemu informacji musi byæ niski i zawodny, zwa¿ywszy codzienn¹
potrzebê korzystania z niego przez wielk¹ liczbê osób u¿ywaj¹cych go do administrowania
sieciami, do prac projektowych, remontów, reakcji na awarie. Jednak¿e, co nie jest trudne
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do zdobycia dla przygotowuj¹cego zamach, jest absolutnie niedostêpne dla obywatela, gdy
jest potrzebne nagle. W momencie zamachu wysoki stopieñ utrudnienia w dostêpie do danych obraca siê przeciw spo³eczeñstwu, bo jest ono wtedy pozbawione dostêpu do danych,
potrzebnych do walki ze skutkami zamachu.
2. Koszt za³o¿enia i koszt u¿ytkowania systemu obywatelskiego jest wielokrotnie ni¿szy
dziêki wykorzystaniu internetu (choæ nie tylko, co mo¿emy rozwin¹æ w dyskusji). Koszt systemu urzêdniczego jest kilkukrotnie wiêkszy od systemu obywatelskiego, ze wzglêdu na koszt
budowy, utrzymywania i ochrony sieci zamkniêtej, nawet gdy sieæ taka ju¿ istnieje. Gdy rozleg³¹
izolowan¹ sieæ trzeba budowaæ, jest dro¿szy kilkadziesi¹t do kilkuset razy, zale¿nie od tego, jak ta
sieæ ma byæ rozleg³a. Ponadto sieæ zamkniêta jest podatna na ataki i czêsto ulega awariom. Sieæ
obywatelska, internet, jest rozleg³a i rozszerzalna dowolnie, praktycznie niezniszczalna, po awariach podnosi siê bardzo szybko, a kosztuje tyko op³atê za dostêp do internetu.
3. Gospodarcza efektywnoæ informacji ronie po umieszczeniu informacji w systemie
obywatelskim. Dwa lata temu Profesor J. Gadzicki na konferencji PTIP (Gadzicki, 2002)
zacytowa³ statystyki, z których wynika, ¿e efektywnoæ nak³adów na SIP, realizowanych
potem w gospodarce, jest w USA prawie 6 razy wiêksza ni¿ w UE, co wynika z dwu ogólnie
okrelonych przyczyn:
¦ USA demonopolizuje rynek geoinformacyjny, a pañstwa UE monopolizuj¹ go,
¦ USA programowo u³atwia dostêp do informacji, UE utrudnia.
Jednym z przyk³adów w³aciwego spojrzenia na te sprawy jest zdanie doradcy prezesa
wielkiej firmy  operatora sieci. Umieszczenie w internecie przebiegu naszych przewodów, to
dla nas, operatorów, czysty interes. Kowalski kupi dzia³kê tam, gdzie zobaczy na mapie nasze
rurki i drutki, za chwilê pod³¹czamy nowego odbiorcê, a my z tego ¿yjemy! Jest to zdanie
doradcy, ale nie znam zdania samego prezesa, wiêc nie powiem, która to firma.

Prawo
Sieci uzbrojenia terenu od strony geodezyjnej ujmuje rozporz¹dzenie w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo³ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Rozporz¹dzenie, 2001), potocznie zwane Rozporz¹dzeniem GESUT. Nie jest to pierwsze prawo dotycz¹ce tego tematu, prawie wszystko w nim zosta³o powtórzone z poprzedniego rozporz¹dzenia (26 sierpnia 1991), które z kolei poprzedzi³y sformu³owania pierwszej ustawy prawo geodezyjne (Ustawa, 1989), zmienianej potem (Ustawa, 2004. tekst jednolity) i obecnie (Projekt
Ustawy, 2004). Sam GESUT wchodzi w sk³ad Krajowego SIT, skodyfikowanego przez (Rozporz¹dzenie, 2001) w sprawie szczegó³owych zasad i trybu za³o¿enia i prowadzenia krajowego
systemu informacji o terenie. W rozporz¹dzeniu GESUT wystêpuj¹ dwie strony prawne, po³¹czone interesem korzystania z danych. Te dwie strony to prowadz¹cy ewidencjê bran¿ow¹
sieci (nazwijmy go operatorem sieci, krócej operatorem) i prowadz¹cy geodezyjn¹ ewidencjê
sieci a wiêc starosta, bo to jemu prawo geodezyjne powierza:
1. powiatow¹ czêæ pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik),
2. Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK), który
rozwija, konserwuje i udostêpnia powiatow¹ czêæ zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawieraj¹c¹ tak¿e dane sieci uzbrojenia,
3. Zespó³ Uzgodnieñ Dokumentacji Projektowej (ZUDP), który opiniuje projekty i (na równi
z obs³uguj¹cymi je geodetami) jest g³ównym u¿ytkownikiem danych uzbrojenia terenu.
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Z czêci rozporz¹dzenia omawiaj¹cej wspó³dzia³anie operatora i starosty wynika, ¿e operator odpowiada za dane opisowe obiektów sieci, bezpieczeñstwo geodetów wykonuj¹cych
pomiar w bran¿owym rodowisku sieci, oraz prowadzenie ewidencji bran¿owej, za starosta (w rzeczywistoci PODGiK) odpowiada za geometriê sieci i prowadzenie geodezyjnej
ewidencji sieci. Ta odpowiedzialnoæ daje siê wyinterpretowaæ, bo wyranie nie jest to
nigdzie napisane. Skoro jednak nie powstaj¹ na tym tle spory, przyjmijmy, ¿e tej interpretacji
nikt (jak dot¹d) nie podwa¿a.
Wymiana informacji o sieci miêdzy stronami jest nieodp³atna, co rozporz¹dzenie okrela
wyranie.

Jak to dzia³a
Mimo naszych dobrych chêci, rzeczywistoæ nadal jest papierowa, nie komputerowa, co
wygl¹da jak ni¿ej. Orodek prowadzi zasób. Czêci¹ zasobu jest klasyczna mapa zasadnicza.
Mapa ta zawiera po³o¿enie przewodów i armatury wszystkich sieci, wraz z kodowanymi danymi opisowymi. W miastach zagêszczenie obiektów sieci jest tak wielkie, ¿e prowadzona jest
osobna warstwa informacyjna na dodatkowym czarno-bia³ym przeroczu (nak³adka U ). Ma³o
kto, nawet wród geodetów, sobie zdaje sprawê z tego, ¿e podziemne miasto objêtoci¹
szczegó³ów w gigabajtach czêsto znacznie przekracza 50% objêtoci baz wszystkich danych
mapy numerycznej. Ogromna wiêkszoæ obiektów tych sieci wype³nia obszary ulic. Nawet
w typowej dla miast skali (1:500) nak³adka na obszarze ulic jest tak gêsta od szczegó³ów, ¿e dla
korzystania z niej trzeba posi¹æ szczególne umiejêtnoci, prawie ¿e nowy zawód.
Informacje o po³o¿eniu sieci w znacznej wiêkszoci pochodz¹ z pomiaru, ale dla starszych
przewodów bywa te¿, ¿e z danych bran¿owych, pod któr¹ to nazw¹ kryje siê ma³o wiarygodny, bo nie zawieraj¹cy ¿adnych miar, szkic orientacyjny. Informacje opisowe znajduj¹ce siê na
mapie (rodzaj, typ, rednica, rodzaj obudowy, liczba przewodów...) pochodz¹ z danych bran¿owych. Taka mapa zasadnicza z nak³adk¹ U , plus umiejêtnoci osób przygotowuj¹cych
materia³y, to baza danych, z której korzysta zespó³ uzgodnieñ dokumentacji projektowej (ZUDP).
Baza ta jest uzupe³niana wynikami pomiaru w wykopie, gdy budowany jest nowy przewód,
przy³¹cze, zwi¹zana z nim armatura. Baza tak¿e powinna byæ korygowana na podstawie pisemnych informacji o zmianie, przekazywanych przez operatora sieci. Takie informacje zdarzaj¹ siê
jednak rzadko. Choæ, jak od ka¿dej regu³y i tu s¹ wyj¹tki, mo¿na przyj¹æ, ¿e regu³¹ jest brak
u operatorów s³u¿by informacji. Dlatego ka¿da mapa dla celów projektowych, poza wizualn¹
kontrol¹ makroskopow¹ w terenie, wymaga tak¿e wêdrówki geodetów po archiwach operatorów, gdzie za udzielon¹ informacjê (tak¿e, ¿e brak informacji) pobierana jest op³ata ustalona
przez operatora. Nie doæ, ¿e operator nie informuje s³u¿by geodezyjnej, co ju¿ jest naruszeniem
prawa, na dodatek pobiera op³atê za informacjê, która ma byæ udzielana bezp³atnie.

Dane sieci uzbrojenia dla InterSIT
Problem budowy warstw uzbrojenia terenu bêdê omawia³ w odniesieniu do £odzi, miasta
jak na Polskê du¿ego, bo drugiego co do wielkoci. Podobne problemy bêd¹ wystêpowaæ na
ka¿dym terenie, mniejsze ich zagêszczenie bêdzie tylko na terenach wiejskich, bo i sieci tam
s¹ mniej zagêszczone.
Najprostszym sposobem wzbogacenia InterSIT o warstwy informacyjne uzbrojenia terenu jest eksport danych z numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej. Ale do tego musi
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istnieæ taka mapa, a na ogó³ jej nie ma. Jej budowa jest d³uga i kosztowna, bo wymaga
przeniesienia do komputera danych ród³owych, a nie elektronicznych kopii papierowych
map i fotomap. Zauwa¿enie i zrozumienie tej prawdy trwa w niektórych samorz¹dach lata,
i zbyt czêsto nastêpuje dopiero po wydaniu wielu milionów na bezwartociowe obrazki.
Kiedy i tak numeryczna, obiektowa mapa zasadnicza bêdzie zbudowana, bo wbrew niektórym nawiedzonym i niedokszta³conym inaczej siê nie da. W moim miecie robi siê j¹ od kilku
lat, razem z budow¹ katastru budynków, korekt¹ i og³oszeniem EGBiL, bo tak siê z³o¿y³y
potrzeby i kalkulacje. Z powodu ograniczonych funduszy i liczby fachowców nie da siê tego
bardzo przyspieszyæ, a mamy jej dopiero æwieræ. Optymici mówi¹, ¿e ju¿ æwieræ. Wyeksportowane dane mapy numerycznej pozwalaj¹ utworzyæ warstwy poszczególnych sieci
stosunkowo szybko. W porównaniu z danymi mapy klasycznej s¹ to dane lepsze, bo wzros³a znacznie precyzja geometrii, która sta³a siê analityczna a nie graficzna, nadto liczba punktów wysokociowych nie jest ograniczona czytelnoci¹, mo¿na je wprowadziæ wszystkie,
bo niekoniecznie trzeba wszystkie wywietlaæ. Jednak podobnie jak w technologii klasycznej, wród tych danych nadal istniej¹ w¹tpliwej wartoci bran¿owe dane szkicowe.
Na obszarze, na którym brak mapy numerycznej i bêdzie trzeba czekaæ na ni¹ jeszcze
d³ugo, budowê warstw sieci mo¿na przeprowadziæ tymczasowo i w sposób przybli¿ony.
Jest to sposób przybli¿ony z punktu widzenia geodetów, którzy musz¹ mieæ dla projektanta
i ZUDP dane geometryczne opisuj¹ce rzeczywiste po³o¿enie obiektu z dok³adnoci¹ okrelon¹ ich standardami pomiarowymi. Dla operatora jest to sposób absolutnie wystarczaj¹cy
do okrelania geometrii modelu sieci i nie potrzebuje nic wiêcej, dopóki nie poszukuje miejsca
na rozwój lub remont sieci, bo wtedy okazuje siê potrzebna wspomniana precyzja geodezyjna. Sposób przybli¿ony, o którym mowa, to wektoryzacja zeskanowanego obrazu nak³adki
U klasycznej mapy zasadniczej w którym programie CAD z dodatkiem narzêdzia transformacji i wpasowania rastrów (CADraster, Descartes,...). W miarê postêpu budowy mapy
numerycznej geometria przybli¿ona bêdzie wymieniana na eksport z tej mapy.

Wspó³porz¹dkowanie
Tak¿e podobnie jak w klasycznej, w numerycznej mapie s¹ dane opisowe, ale w klasycznej to mózg obserwatora kojarzy³ opis z obiektem, w numerycznej opis i obiekt musz¹ o sobie nawzajem wiedzieæ. Mapa klasyczna by³a rysunkiem, numeryczna jest podzielona na
obiekty, jednak ten podzia³ powstaje wed³ug niesformalizowanych zasad podczas budowy
mapy numerycznej, przede wszystkim z potrzeby przywi¹zania istniej¹cych w materia³ach
danych opisowych. Czêsto ma on niewiele wspólnego z podzia³em na obiekty, istniej¹cym
u operatorów sieci, zwykle wynikaj¹cym z zapisów ksiêgowych. Przed zakoñczeniem prac
nad map¹, przedsiêbiorstwa geodezyjne, zgodnie z przepisami prawa, przedstawiaj¹ wszystkim operatorom wydruk mapy do sprawdzenia, czy obraz sieci jest zgodny z danymi operatorów. Podczas tego sprawdzenia nikt do tej pory nie interesowa³ siê zgodnoci¹ podzia³u na
obiekty, bo nikomu nie przychodzi³a do g³owy taka potrzeba. Ani sprawdzaj¹cym, ani tym
bardziej geodetom z przedsiêbiorstw. Ale do tego konieczne jest mylenie strategiczne. Jeli
s¹ dwa miejsca, w ka¿dym z nich baza i serwer internetowy, a dane tych baz tworz¹ wspóln¹
informacjê, nale¿y udzielaj¹c informacji siêgaæ do obu baz. Trzeba tylko spe³niæ warunki:
¦ system musi umieæ udzielaæ odpowiedzi, gdy dane s¹ na odleg³ych serwerach,
¦ dane na obu serwerach musz¹ dotyczyæ tych samych obiektów o wspólnym identyfikatorze.
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Na takim systemie stoi nasz InterSIT. Mo¿na taki kupiæ z pó³ki za wartoæ redniej
klasy samochodu. Przy wielomilionowych kosztach budowy baz danych jest to wydatek bez
znaczenia.
Tak¿e w przypadku danych przybli¿onych wystêpuje problem braku podzia³u na obiekty
zgodne z podzia³em u operatorów sieci. Na mapê numeryczn¹ odcinki wnoszono, przynajmniej w czêci, z materia³ów pomiarowych, a pomiar na ogó³ dotyczy³ ca³oci lub czêci
obiektu w rozumieniu operatora. Przy wektoryzacji jest inaczej. Prostoliniowy przewód rurowy o tej samej rednicy, u operatora podzielony na odcinki miêdzy trójnikami, podczas
wektoryzacji mo¿e staæ siê jednym obiektem liniowym o koñcach na krawêdziach arkusza.
Wspomnia³em o uzgodnieniu identyfikatorów. Musz¹ one dotyczyæ tych samych obiektów, tj.
tak samo rozumianej ich przestrzeni, geometrii, dzia³ania. Poniewa¿ u operatorów wszystkie dane
opisowe dotycz¹ sieci w podziale na obiekty przez operatora definiowane, konieczne jest mo¿liwie cis³e przystosowanie siê do niego, dokonuj¹c korekty wstêpnego podzia³u. Jednak, ¿eby nie
by³o zbyt prosto, okazuje siê, ¿e pojêcie obiekt u ka¿dego z operatorów mo¿e byæ inne, czasem
nawet zupe³nie abstrahuj¹ce od geometrii. Np. za jeden obiekt uwa¿a siê zbiór oddzielnych konstrukcji wybudowanych w ró¿nych miejscach sieci (np. szaf sterowniczych), a wiêc nawet niezwi¹zanych wspó³dzia³aniem, ale opisanych jedn¹ faktur¹. Przekonanie wszystkich operatorów do
jednego standardu, na dodatek okrelaj¹cego obiekt jednoczenie na zasadzie przestrzeni, geometrii i dzia³ania, to spory nak³ad energii i czasu. Wymaga to tak¿e zaproponowania operatorowi odpowiednich sposobów klasyfikacji, w konsekwencji wymaga wspó³pracy operatora i s³u¿by geodezyjnej co najmniej przy ustalaniu zasad nadawania identyfikatorów obiektów.
Te identyfikatory s¹ wartociami kolumny klucza tablicy bazy danych, do których zostan¹ dowi¹zane wiersze, zawieraj¹ce wartoci cech tych obiektów. W ten sposób zostan¹
przygotowane powi¹zania geometrii sieci z baz¹ danych opisowych. Tak¿e budowa opisowych baz danych u operatorów (daj Bo¿e, aby to by³a tylko transformacja ju¿ istniej¹cej
bazy danych) bêdzie odbywaæ siê w bliskiej wspó³pracy operatorów i s³u¿by geodezyjnej,
tak aby jak najmniejszymi kosztami osi¹gn¹æ zgodnoæ we wspólnie zasilanym SIT.

Jak to robimy
£ód jest powiatem grodzkim, wiêc nasz miejski ODGiK jest odpowiednikiem powiatowego. Organem tej S³u¿by jest starosta, jednoczenie Prezydent Miasta i on te¿ jest naszym
oficjalnym przedstawicielem. Trudno, aby by³ on w stanie prowadziæ rozmowy na tematy
tak wyspecjalizowane, jak te, o których tu teraz mowa. Niestety, ca³a drabinka poszczególnych stopni stanowisk wype³niona jest ludmi, którzy nie maj¹ czasu albo chêci zapoznawaæ
siê z tak skomplikowanymi problemami. Podobnie jest z oficjalnymi przedstawicielami operatorów. Poziom abstrakcji, na którym ¿yje przedstawiciel oficjalny, jest taki, ¿e w ogóle nie
ma o czym z nim rozmawiaæ. Wiemy to z trzyletnich prób takich rozmów. Dlatego ostatnio
kolejno zapraszamy do odwiedzin przedstawicieli operatorów, z którymi mamy kontakty
zawodowe przy okazji ró¿nych problemów u nas lub u nich. S¹ to rozmowy nieformalne,
nieprotoko³owane, prowadzone z obu stron przez nieoficjalnych przedstawicieli. W czasie
tych spotkañ proponujemy blisk¹ wspó³pracê w budowie InterSIT. Kilka lat temu nie mo¿na
by³o wspomnieæ o udostêpnieniu nawet schematycznego przebiegu sieci na ogólnie dostêpnej mapie, a dzi niektórzy z nich ju¿ w trakcie wstêpnej wymiany pogl¹dów przedstawiaj¹
pogl¹d, ¿e udostêpnienie ich danych przek³ada siê na rozs¹dne decyzje inwestorów, którzy
dziêki temu stan¹ siê ich klientami. Nasza propozycja jest nastêpuj¹ca.
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Rys. 1. Widok wydruku raportu o uzbrojeniu. Wywietlany zakres cech obiektów mo¿e byæ dowolnie
rozszerzany
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Obecnie MODGiK udostêpnia dane o sieci, z³o¿one z obu cz³onów: geometrii i opisów.
Za pochodz¹ce z dokumentów geodezyjnych dane geometryczne odpowiada MODGiK.
Dane opisowe, choæ znajduj¹ siê na mapie prowadzonej przez MODGiK, s¹ wtórne. S¹ one
tylko czêci¹ danych bran¿owych, których ród³em jest baza danych (najczêciej jeszcze
papierowa), bêd¹ca w³asnoci¹ operatora. Zarówno w bazie MODGiK jak i bazie operatora
s¹ braki i b³êdy. To trzeba skorygowaæ, a nie mo¿na tego zrobiæ jednostronnie. MODGiK
prowadzi obywatelski InterSIT. Proponujemy wspó³pracê, która zapewni operatorowi dostêp do danych wspólnie utrzymywanych w tym systemie, a systemowi zapewni dostêp do
baz danych opisowych obiektów sieci operatora, które prowadzone bêd¹ w systemie. Dla
wiata zewnêtrznego mog¹ to byæ dane okrojone, mo¿e byæ to dostêp kwalifikowany, mo¿e
to byæ w ogóle osobna instalacja dla ka¿dego operatora lub dowolna kombinacja tych trzech
wariantów. Celem podstawowym jest zmiana sposobu udostêpniania danych o sieciach projektantom, Zespo³owi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego i In¿ynierowi Miasta. Osi¹gniêcie tego nast¹piæ mo¿e dopiero po latach prac, które
trzeba wykonaæ i u operatorów i u nas, w miejskiej s³u¿bie geodezyjno-kartograficznej. Naszym celem jest te¿ udostêpnianie wiêkszoci danych obywatelom, co uzasadniaj¹ wzglêdy
zapewnienia bezpieczeñstwa i wzrostu gospodarczego. Mam pewnoæ, ¿e zanim skoñcz¹
siê te prace, wszyscy bêd¹ podzielali mój pogl¹d.Opowiadanie o propozycji trzeba poprzeæ
choæby szkicem, aby s³uchacz lub rozmówca móg³ sobie wyobraziæ, o czym mowa. Dlatego do³¹czam trzy obrazki, zdjête z dzia³aj¹cego ju¿ blisko cztery lata ³ódzkiego InterSIT.

Wspólny system
Zdanie errare humanum est, przypisywane Senece m³odszemu (ok. 5 r. p.n.e.  65 r.
n.e.), mog³oby byæ podtytu³em podrêcznika teorii b³êdów, bardzo wa¿nej nie tylko w geodezji ale tak¿e w informatyce, nie tylko przestrzennej. Zainteresowanie siê przez operatorów
sieci technik¹ komputerow¹ i próby budowy baz danych na razie w MSAccess a nawet
tylko MSExcel, poprzez wypróbowanie narzucaj¹cej siê mo¿liwoci stosowania procedur
kontrolnych, zwróci³y uwagê na istnienie b³êdów. Operatorzy zaczêli sobie zdawaæ sprawê
z tego, ¿e pracuj¹ na danych niepewnych i rozpoczynaj¹ poszukiwanie drogi wyjcia. W³adze i tzw. management, czêsto niewiele maj¹c wspólnego z bran¿¹, nie mo¿e oprzeæ siê na
w³asnej wiedzy. W tej sytuacji jest psychologicznie uzasadniony brak zaufania tak¿e do wiedzy i mo¿liwoci swoich podw³adnych. Efektem takiego mylenia jest zwracanie siê na zewn¹trz. Naj³atwiej og³osiæ przetarg na GIS, który ich zdaniem za odpowiednie pieni¹dze
za³atwi wszystko. Ale to ma taki sens, jak powiedzieæ: nie umiem p³ywaæ, to skoczê z trampoliny do pustego basenu. Zabieraæ siê do GIS, nie maj¹c uporz¹dkowanych baz, to napraszaæ
siê o katastrofalnie wielkie wydatki. Oczywicie handlarze z³udzeñ, jakimi jest wiêkszoæ
oferentów w przetargach o GIS, bêd¹ mówiæ co innego. Poniewa¿ nikt z zewn¹trz nie potrafi zrobiæ porz¹dku w bazach bran¿y, zrobi¹ ten porz¹dek rêkami bran¿owców, ale sami
wezm¹ pieni¹dze, za jeli co bêdzie le, to zwal¹ winê na wykonawców. Jest to tylko jedna
z wielu podobnych przyczyn, dla których uwa¿am, ¿e nie nale¿y robiæ przetargów na budowê GIS for gas czy LIS dla lasu. S¹ dostêpne oprogramowania, s³u¿¹ce do budowy
systemu w sieci (wewnêtrznej, lub w internecie), jak ³ódzki InterSIT. Cztery firmy produkuj¹ce tego typu narzêdzia wymieni³em szeæ lat temu (Szumski, 1998). Tylko gor¹co zalecam,
aby to oprogramowanie raczej kupi³a powiatowa s³u¿ba geodezyjna i zaczê³a, tak jak ³ódzka,
udostêpniaæ stale unaczeniany, a wiêc stale zgodny z rzeczywistoci¹ obraz terenu. Krótko
mówi¹c, aby przyst¹pi³a do krajowego InterSITu. Jeli miejscowa s³u¿ba geodezyjna jest

94

Zygmunt Szumski

zapóniona, nale¿y u¿yæ wszelkich form nacisku na jej uwspó³czenienie. Dopuszczalne s¹
wszelkie formy, od awantur i wymuszeñ do wspomagania finansowania. Jeli ta s³u¿ba nie
bêdzie w stanie dzia³aæ na odpowiednim poziomie, to straty bêd¹ niewyobra¿alne. Ka¿dy
operator zacznie robiæ swój w³asny GIS, oparty o niepewne dane, osobny od pozosta³ych,
bez standardów wymiany, wydatkuj¹c wielokrotnie pieni¹dze na te same b³êdy. Na koniec, te
systemy, nie maj¹c wspólnej platformy (bo kto móg³by j¹ narzuciæ?) nie bêd¹ mog³y wspólnie wspomagaæ ZUDP, wiêc geodeci nadal bêd¹ prowadziæ dla ZUDP swoje, ca³kiem osobne
dane. To tak, jakby wybudowaæ nie po³¹czone przês³a mostu, ka¿de na innym poziomie.
Kiedy oka¿e siê, ¿e korygowanie mapowego t³a sieci mas¹ zmian jest trudne, albo w ogóle
niemo¿liwe, to niektóre z tych GIS w ogóle padn¹, bo przestan¹ obrazowaæ rzeczywistoæ.
Wiele ju¿ tak pad³o. Nawet w USA. Albo w ogóle nie ma po nich ladu, albo zamiast interaktywnego systemu informacji, pokazuj¹ mapy w formacie pdf (Oakland CA., 2004).
To czarny scenariusz, mam nadziejê, ¿e m¹drzy ludzie do tego nie dopuszcz¹.
Operatorom gor¹co zalecam dostêpne z pó³ki, za cenê taniego samochodu, a wiêc 1020
tys. tañsze od motoru InterSIT, oprogramowania specjalistyczne dla ich sieci (rozk³ad cinieñ lub potencja³ów, analiza przep³ywów, planowanie i baza remontów). Opisywany wczeniej dzia³aj¹cy u geodetów InterSIT i u operatora takie oprogramowanie specjalistyczne, to
naprawdê wystarczaj¹cy komplet na najbli¿sze 5 lat nauki i wdra¿ania do technologii. Dodatkowo jeszcze kilka mniejszych narzêdzi. Koniecznie program typu CAD (nadaje siê do bardzo ró¿norodnych prac in¿ynierskich), mo¿e jaki do rozpoznawania pisma i motor baz danych. Niekoniecznie zaraz Oracle. Darmowa MySQL te¿ udwignie wielk¹ bazê. W zale¿noci od wielkoci powiatu i rodzaju sieci (zak³ady wodoci¹gów i kanalizacji zwykle maj¹ bazy
kilkakrotnie wiêksz¹ od innych operatorów) te zakupy bêd¹ zró¿nicowane. Objêtoci tego,
co trzeba wpakowaæ w bazy danych s¹ przera¿aj¹ce, z czego nawet bardzo zaawansowani
operatorzy nie zawsze zdaj¹ sobie sprawê. A bazy nikt za nich nie zrobi, choæ do przetargu
przyst¹pi i wemie pieni¹dze.
Trzeba inwestowaæ w zdolnych pracowników, uczyæ ich angielskiego, kupowaæ podrêczniki i wysy³aæ na konferencje. To siê op³aci stukrotnie. Tak mi siê tylko napisa³o automatycznie,
bo tak siê mówi... Raczej 250 razy  to bardziej realny wspó³czynnik. Konieczna jest te¿ sta³a
wspó³praca (wymiana danych) ze s³u¿b¹ geodezyjn¹ i konieczne jest powo³anie przez operatorów sta³ej s³u¿by unaczeniaj¹cej w³asne bazy danych. Od razu, gdy tylko siê zacznie je budowaæ! Mam nadziejê, ¿e nikogo nie przestraszy³em, i wiem, ¿e wielu mnie znielubi³o.
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Summary
In this paper the author introduces his view on modern civil Land Information System. The civil LIS
is available through the Internet and based on public data. Access to that data cannot be limited by
a subjective decision of any official. The civil version of LIS has been contrasted to the administrative
one, which was created for administration and available for them only.
The author formulates three statements:
1. Safety of the society
m increases when the level of the knowledge accessible to the society grows
m declines when the knowledge is diminished, classified or rationed
Every, even classified, data is available for a terrorist. At the moment of terrorist attack the high level
of difficulties in access to data aims against the society which is therefore deprived of information
needed to fight the damage after the attack.
2. The cost of founding and using the civil system is many times lower thanks to the Internet. The civil
network, the Internet, is vast and arbitrary extendable, practically indestructible. Moreover, its activity
is restored quickly after a breakdown and it costs only the Internet access fee.
3. After putting the data into the civil system the commercial efficiency of the expenses on information
increases almost 6 times because the economy is driven much more by economic decisions of masses
of citizens rather than those of a group of officials.
There are two kinds of supplying networks data: geometric and descriptive (e.g. type, sort, diameter,
insulation colour). The geometric data is created by surveyors as a result of measurement after
building the object and before covering the ditches. The descriptive data is in network system operators documents. The classic LIS is a paper map on which the both kinds of data are shown, but not all
of it, as the surface of the map in a fixed scale is limited.
The new method allows any zoom of the map so it is possible to put in all the geometric details. It also
allows to put any amount of text information or even scanned pictures of projects and survey sketches
in an open on request, scrollable window.
Under the new method it is also possible for the picture displayed on the users screen to be combined
of the data transmitted from different servers. The full, detailed and always up-to-date city map
enriched by supplying network geometry from the municipal survey service server is created this way
as well as the descriptive data from the servers of the supplying network operators.
However, the new method needs full correspondence between geometric and descriptive objects. Fulfilling this condition will require a lot of work of both: operators (own objects) and surveyors (object of all
operators). Most operators are only just trying to make their databases in computer technics so there is
much to be done. It is a good moment to start the cooperation. Perfect conditions appear when the local
municipal survey service is very advanced in the new method, willing to co-operate and share the
knowledge. If any difficulties arise, all these are typical of the poor and low-educated societies. We are,
however, optimistic. Changes, although slow, are in progress. Furthermore, we have learned that not big
expenses but open-minded and enthusiastic people are needed. And we have them.
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Rys. 2. Obraz sieci uzbrojenia na monitorze, skala 1 : 1000
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Rys. 2. Obraz sieci uzbrojenia na monitorze, skala 1 : 2000
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