POLSKIE TOWARZYSTWO
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Mo¿liwoci wykorzystania
Bazy Danych Ogólnogeograficznych
na potrzeby INSPIRE

ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m Z ESZYT 3

83

MO¯LIWOCI WYKORZYSTANIA
BAZY DANYCH OGÓLNOGEOGRAFICZNYCH
NA POTRZEBY INSPIRE
POSSIBLE USES OF GENERAL GEOGRAPHIC DATABASE
FOR INSPIRE
Marek Baranowski
UNEP/GRID-Warszawa

S³owa kluczowe: BDO, INSPIRE, infrastruktura informacji przestrzennej
Keywords: GGDB, INSPIRE, spatial information infrastructure

Opracowanie Bazy Danych Ogólnogeograficznych stanowi³o pierwszy etap budowania
Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w skali kraju. Termin ogólnogeograficzne
zaczerpniêto z kartografii, gdzie okrela siê nim mapy w skalach ma³ych, prezentuj¹ce podstawowe obiekty i zjawiska geograficzne. Odpowiednikiem tych map w skalach rednich s¹
mapy topograficzne. Przyjmuj¹c tê analogiê mo¿na powiedzieæ, ¿e dane ogólnogeograficzne
stanowi¹ zgeneralizowan¹ postaæ danych topograficznych. Niektórzy u¿ytkownicy tej bazy
danych mylnie obejmuj¹ tym terminem wszelkie dane (mapy) podk³adowe, a wiêc te w
skalach rednich i du¿ych. Uto¿samiaj¹ oni sk³adnik ogólno z pojêciem nietematycznych
danych przestrzennych, zapominaj¹c o tym, ¿e w okreleniu ogólnogeograficzne nacisk jest
po³o¿ony na sposób ujêcia kartograficznego obiektów i zjawisk przestrzennych, który jest
uzale¿niony od mo¿liwoci ich prezentacji (w tym pojemnoci graficznej mapy) w ma³ych
skalach.
Baza Danych Ogólnogeograficznych zawiera podstawowe informacje o przestrzeni kraju
zapisane z dok³adnoci¹ w³aciw¹ kolejno skalom 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000 i
1 : 4 000 000. S¹ one uporz¹dkowane w omiu tematach podzielonych na dwadziecia warstw
informacyjnych. G³ównym celem powstania i prowadzenia zasobu danych ogólnogeograficznych by³o udostêpnianie aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej jednostkom
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz innym zainteresowanym.
Ustalaj¹c zakres informacyjny Bazy Danych Ogólnogeograficznych przyjêto za³o¿enie, ¿e
rol¹ tej bazy jest dostarczenie danych podstawowych na temat wybranych obiektów i zjawisk przestrzennych. Baza Danych Ogólnogeograficznych gromadzi dane o kszta³cie i po³o¿eniu obiektów i zjawisk przestrzennych, które mog¹ s³u¿yæ jako podstawa do rozwijania
baz danych tematycznych. Nie jest jej celem stworzenie kompletnego zasobu danych przestrzennych zawieraj¹cego opis wszystkich aspektów przestrzeni kraju. Dziêki umieszczeniu
w tej bazie podstawowych danych o obiektach i zjawiskach przestrzennych uporz¹dkowanych w dziewiêciu tematach stanowi ona pierwsz¹ bazê o charakterze referencyjnym.
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W Bazie Danych Ogólnogeograficznych wyró¿niono nastêpuj¹ce tematy:
m podzia³ administracyjny,
m osadnictwo i obiekty antropogeniczne,
m hydrografia,
m rzeba terenu,
m transport,
m pokrycie terenu i u¿ytkowanie ziemi,
m obszary i obiekty chronione,
m nazwy,
Tabe la 1. Struktura te matów BD O
m siatka.
Temat
Warstwa
W ka¿dym z tematów
Podzia³ administracyjny
Jednostki administracyjne
wydzielono warstwy inforMiejscowoci
macyjne (w sumie 21 Osadnictwo i obiekty
warstw) opisuj¹ce poszcze- antropogeniczne
Zabudowa
gólne grupy obiektów i zjaObiekty przemys³owe
wisk przestrzennych. Tabela
1 ilustruje wewnêtrzn¹ strukObiekty zabytkowe
turê ww. tematów Bazy Da- Hydrografia
Zbiorniki wodne
nych Ogólnogeograficznych.
Cieki
W Bazie Danych Ogólnogeograficznych zastosowano Rzeba terenu
Poziomice
system identyfikacji i kodoPunkty wysokociowe
wania obiektów przyjêty w
Numeryczny model rze by terenu
wybranych bazach danych o
Drogi
charakterze urzêdowym. Transport
Dotyczy to nastêpuj¹cych
Koleje
rejestrów:
Stacje kolejowe
m Krajowy Rejestr UrzêLotniska
dowy Podzia³u Terytorialnego Kraju  TEPorty
RYT,
Inne obiekty
m Pañstwowy Rejestr
Pokrycie terenu
Formy pokrycia terenu i u¿ytkowania ziemi
Granic,
i u¿ytkowanie ziemi
m Komputerowa Mapa
Podzia³u Hydrogra- Obszary i obiekty chronione Obszary chronione
Obiekty chronione
ficznego Polski,
m Baza danych dróg kraNazwy
Nazwy geograficzne
jowych i autostrad
Siatka
Siatka geograficzna
GDDKiA,
m Baza Krajowego Systemu Obszarów Chronionych.
Dziêki takiemu rozwi¹zaniu jest mo¿liwa nie tylko sprawna aktualizacja danych w przysz³oci (szczególnie w odniesieniu do czêci opisowej), ale te¿ zapewnia ono szersze wykorzystanie BDO przez specjalistów zainteresowanych bardziej szczegó³owymi atrybutami obiektów i zjawisk poprzez automatyczne tworzenie relacji miêdzy Baz¹ Danych Ogólnogeograficznych a innymi urzêdowymi bazami danych.
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Istotn¹ funkcj¹ Bazy Danych Ogólnogeograficznych jest w³anie integrowanie wybranych urzêdowych baz danych na poziomie centralnym i regionalnym, które odnosz¹ siê do
przestrzeni geograficznej. Podczas opracowywania tej bazy podjêto dzia³ania, których celem
by³o stworzenie powi¹zañ z istniej¹cymi bazami. Ten proces bêdzie kontynuowany w miarê
rozwoju kolejnych baz resortowych i regionalnych, które bêd¹ mog³y powstawaæ ju¿ w
nawi¹zaniu do Bazy Danych Ogólnogeograficznych. Przewidywana jest równie¿ w przysz³oci pewna modernizacja tej bazy wywo³ana potrzeb¹ uwzglêdnienia w jej strukturze i
treci nowych danych gromadzonych przez poszczególne resorty.
Baza Danych Ogólnogeograficznych tworzy jednolit¹ podstawê rozwijania systemów informacji przestrzennej dla Polski w skali kraju i regionu. Dziêki jej powstaniu stworzono
warunki porównywalnoci systemów tego typu budowanych w kraju, jak równie¿ jest ju¿
mo¿liwe w³¹czenie siê Polski do realizacji przedsiêwziêæ w ramach europejskiej i wiatowej
infrastruktury danych przestrzennych.
Od pocz¹tku prowadzenia prac nad BDO zak³adano równie¿ mo¿liwoæ wykorzystania
tej bazy w przysz³ych przedsiêwziêciach miêdzynarodowych. Jednym z nich jest inicjatywa
Eurogeographics zmierzaj¹ca do opracowania bazy danych EuroRegionalMap ze szczegó³owoci¹ odpowiadaj¹c¹ skali 1 : 250 000. G³ówny Geodeta Kraju przyst¹pi³ do tej inicjatywy,
a polski wk³ad bêdzie oparty w³anie na BDO.
Jednym z wa¿niejszych przedsiêwziêæ miêdzynarodowych jest ustanowienie dyrektywy
INSPIRE, okrelaj¹cej europejsk¹ infrastrukturê informacji przestrzennej. Dyrektywa ta jest
przedmiotem prac legislacyjnych, które wesz³y w koñcow¹ fazê uzgodnieñ z Parlamentem
Europejskim. Bêdzie ona regulowaæ warunki i tryb tworzenia i funkcjonowania tej infrastruktury, z wyszczególnieniem zakresu harmonizowanych na poziomie europejskim zasobów informacyjnych. W propozycji aneksów do dyrektywy zawarte s¹ listy tematów danych jakie sukcesywnie bêd¹ tworzone przez kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej. Szczegó³y dotycz¹ce specyfikacji technicznej w odniesieniu do tych danych bêd¹ okrelone w
dokumencie opisuj¹cym zasady wdra¿ania dyrektywy. Zasady te powstan¹ w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat, ale ju¿ dzisiaj mo¿na oceniæ przydatnoæ Bazy Danych Ogólnogeograficznych dla przysz³ych europejskich zasobów informacyjnych.
Bior¹c pod uwagê przewidywany stopieñ szczegó³owoci danych na potrzeby europejskie mo¿na za³o¿yæ, ¿e wszystkie dane zawarte w BDO bêd¹ mog³y zasilaæ infrastrukturê
kontynentaln¹. Zapewne po opracowaniu zasad wdra¿ania INSPIRE konieczne bêd¹ pewne
Tabe la 2. Te maty danych prze s trze nnych z Za³¹cznika I D yre ktywy IN SPIR E
Lp.

Tematy danych przestrzennych INSPIRE

1.

Systemy odniesieñ przestrzennych (Coordinat e ref erence syst em s)

2.

Systemy siatek geograficznych (G eographical grid syst em s)

3.

Nazwy geograficzne (G eographical nam es)

4.

Jednostki administracyjne (Adm inist rat iv e unit s)

5.

Sieci transportowe (Transport net work s)

6.

Hydrografia (Hydrography)

7.

Obszary chronione (Prot ect ed sit es)

Tematy BDO

Siatka
Nazwy; Osadnictwo; Hydrografia;
Obszary chronione; Rzeba terenu
Podzia³ administracyjny
Transport
Hydrografia
Obszary chronione
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Tabe la 3. Te maty danych prze s trze nnych z Za³¹cznika II D yre ktywy IN SPIR E
Lp.

Tematy danych przestrzennych INSPIRE

Tematy BDO

1.

Numeryczny model rzeby terenu (Elev at ion)

Rzeba terenu

2.

Adresy nieruchomoci (Addresses)



3.

Dzia³ki (Cadast ral parcels)



4.

Pokrycie terenu (Land cov er)

Pokrycie terenu

5.

Ortofotomapy (Ort hoim agery)



6.

Geologia (G eology)



Tabe la 4. Te maty danych prze s trze nnych z Za³¹cznika III D yre ktywy IN SPIR E
Lp.

Tematy danych przestrzennych INSPIRE

Tematy BDO

1.

Jednostki statystyczne (St at ist ical unit s)

Podzia³ administracyjny
(TERYT, NTS)

2.

Budynki (Buildings)



3.

Gleby (Soil)



4.

U¿ytkowanie ziemi (Land use)

5.

Zdrowie i rodowisko (Hum an healt h and saf et y)

6.

Infrastruktura techniczna i obiekty publiczne
(U t ilit ies and gov ernm ent al serv ices)

7.

Sieci monitoringu rodowiska (Env ironm ent al m onit oring f acilit ies)

8.

Obiekty przemys³owe (Product ion and indust rial f acilit ies)

9.

Obiekty produkcji rolnej i melioracyjne
(Agricult ural and aquacult ure f acilit ies)



10.

Rozmieszczenie ludnoci  demografia
(Populat ion dist ribut ion  dem ography)

Podzia³ administracyjny;
Osadnictwo

11.

Strefy zarz¹dzania, ograniczeñ i uregulowañ oraz jednostki sprawozdawcze
(Area m anagem ent /rest rict ion/regulat ion zones & report ing unit s)



12 .

Strefy zagro¿eñ naturalnych (Nat ural risk zones)



13.

Warunki atmosferyczne (At m ospheric condit ions)



14.

Rozmieszczenie zjawisk meteorologicznych
(Met eorological geographical f eat ures)



15.

Rozmieszczenie zjawisk oceanograficznych
(Oceanographic geographical f eat ures)



16 .

Regiony morskie (Sea regions)



17.

Regiony biogeograficzne (Bio-geographical regions)



18.

Siedliska i biotopy (Habit at s and biot opes)



19.

Rozmieszczenie gatunków (Species dist ribut ion)



20.

ród³a energii (Energy resources)



Pokrycie terenu

Obiekty antropogenicznie

Obiekty antropogenicznie
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modyfikacje struktury informacyjnej BDO polegaj¹ce m.in. na dostosowaniu zastosowanych w niej systemów klasyfikacji obiektów i zjawisk czy przyjêtego systemu kodowania do
standardów okrelonych w ww. zasadach.
W tabelach 24 zestawiono tematy danych objête trzema za³¹cznikami dyrektywy INSPIRE z tematami wystêpuj¹cymi w Bazie Danych Ogólnogeograficznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e prawie wszystkie tematy z Za³¹cznika I INSPIRE
znajduj¹ swoje odpowiedniki w Bazie Danych Ogólnogeograficznych, tote¿ nale¿y oczekiwaæ, ¿e Polska jest dobrze przygotowana do wype³nienia treci¹ danych w skalach ma³ych
w pierwszym okresie wdra¿ania dyrektywy INSPIRE. Kolejne za³¹czniki równie¿ odnosz¹
siê do tematów znajduj¹cych siê w BDO, choæ maja bardziej tematyczny, a mnie referencyjny charakter.
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e BDO w znacz¹cy sposób pokryje potrzeby informacyjne zdefiniowane w dyrektywie INSPIRE. Problemem otwartym pozostaje wiele ustaleñ technicznych.
Bêd¹ one przyjête w zasadach wdra¿ania dyrektywy INSPIRE. Okrel¹ one szczegó³owo
strukturê i zakres informacyjny poszczególnych tematów i mniejszych grup informacyjnych. Istotnym bêdzie równie¿ zdefiniowanie skal. Opracowanie tych zasad bêdzie równie¿
podstaw¹ podjêcia prac nad rozbudow¹ Bazy Danych Ogólnogeograficznych w nastêpnych
jej cyklach aktualizacyjnych.
Summary
The General Geographic Database (GGDB) comprises basic information on the territory of Poland.
It is stored at the resolution adequate to the scales of 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000 and
1 : 4 000 000 and structured within eight themes subdivided to twenty information layers. The GGDB
has the status of an official register and it is used as a reference set for development of spatial
information systems in Poland at the national and sub-national levels. It is also regarded as an input
to the European and global SDI initiatives.
One of the most important international undertakings in this field is developing INSPIRE Directive 
a legal act defining European spatial information infrastructure. The draft version of the Directive
consists of the main text and the annexes with the lists of data themes describing the thematic scope of
the Infrastructure. The Implementing Rules of the Directive will be elaborated within the next two
years. However reading the Annexes to the Directive today one can assess the usefulness of the GGDB
for planned European data store.
The paper presents the analysis of the General Geographic Database from the point of view of the
themes of INSPIRE Directive. Most of GGDB data can feed the European Infrastructure, however
some modifications and possible extensions will be required after elaboration of the Directives Implementing Rules. Then the structure of the GGDB would be adjusted to the INSPIRE needs.
One of the conclusion of the analysis says that the themes of the Annex I of the Directive can be filled
with the data coming from GGDB. The remaining Annexes are more specific from the thematic
viewpoint, however many of the themes listed there have their relevant data layers in the GGDB. In the
first period of implementing INSPIRE in Poland the GGDB will serve as a principal data source.
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