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Wstêp
Wspó³dzia³anie krajów w ramach Unii Europejskiej oraz poszukiwanie przez nie miejsca
w zglobalizowanej gospodarce wiatowej wymaga coraz bardziej wiarygodnej i aktualnej
informacji o zasobach przyrodniczych, stanie rodowiska, infrastrukturze technicznej i demografii tych krajów.
Problemy te tak¿e odnosz¹ siê do Polski, a ich próba identyfikacji znajduje swój wyraz w
przygotowywanym projekcie Narodowego Planu Rozwoju na okres 2007-2013, którego
wskazania powinny zostaæ uwzglêdnione w strategiach rozwoju województw.
Prace przygotowawcze w tym zakresie kontynuowane s¹ te¿ w województwie mazowieckim. Projekt strategii rozwoju województwa poza diagnoz¹ stanu istniej¹cego, wskazuje
dziedziny i uwarunkowania spo³eczne, które bêd¹ priorytetem starañ w³adz Samorz¹du Województwa.
W tej sytuacji aktualna informacja o województwie jest przedmiotem zainteresowania
podmiotów odpowiedzialnych za wdro¿enie strategii.
Wydaje siê, ¿e pomocnym narzêdziem do analizy monitorowania i promowania zmian
w rozwoju województwa bêdzie Mazowiecki System Informacji Przestrzennej, którego utworzenie zosta³o wywo³ane uchwa³¹ Zarz¹du Województwa Mazowieckiego Nr 890/111/2000
z dnia 15 listopada 2000 roku.
Województwo Mazowieckie zajmuj¹c powierzchniê 35 566 km2 i licz¹c ponad 5 milionów mieszkañców jest najwiêkszym i najdynamiczniej rozwijaj¹cym siê regionem sporód
wszystkich przy³¹czonych do Unii Europejskiej. Zjawisko to jakkolwiek korzystne, nie znajduje odzwierciedlenia na ca³ym obszarze województwa. Problemy bezrobocia, poprawa rodowiska przyrodniczego, restrukturyzacja wsi, to kluczowe zadania zwi¹zane z wyrównaniem
dysproporcji rozwoju województwa mazowieckiego. Podejmowanie dzia³añ w tym zakresie
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bêdzie ³atwiejsze, je¿eli decyzje bêd¹ uwzglêdniaæ ocenê stanu istniej¹cego a informacje terytorialne bêd¹ umo¿liwiaæ budowanie scenariuszy i prognoz skutków podejmowania decyzji.

Podstawowe za³o¿enia organizacji i funkcji informacyjnych
Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej
siê:

Na strukturê informacyjn¹ Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej sk³adaj¹

baza metadanych,
baza georeferencyjna,
m bazy danych tematycznych.
Baza metadanych uwzglêdnia w swojej strukturze i zakresie wytyczne normy ISO 19115
Geographic Information  Metadata i zawiera:
m informacje ogólne,
m zasiêg danych przestrzennych,
m parametry danych,
m aktualnoæ danych,
m dostêpnoæ danych,
m w³aciciela danych,
m zarz¹dzaj¹cego danymi,
m zleceniodawcê,
m wykonawcê,
m osobê kontaktow¹.
Projektowana struktura bazy danych georeferencyjnych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej opiera siê na trójpoziomowej podstawie, któr¹ tworz¹ dane:
1) powiatowych orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:
m katastru nieruchomoci,
m mapy zasadniczej,
m geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
2) wojewódzkiego orodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:
m bazy danych ogólnogeograficznych 1:250 000,
m mapy topograficznej 1:100 000,
m VMAP level 2 1:50 000,
m mapy topograficznej 1:25 000,
m bazy danych topograficznych 1:10 000,
m pañstwowego rejestru granic,
m opracowañ fotogrametrycznych,
3) Centralnego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie:
m bazy danych ogólnogeograficznych 1: 1 000 000,
m bazy danych ogólnogeograficznych 1: 500 000.
Ustalenie zakresu danych tematycznych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej nast¹pi³o w wyniku ankietyzacji i bezporednich konsultacji z przedstawicielami Urzêdu
Marsza³kowskiego i wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych. Z analizy
tych ustaleñ wynik³o, ¿e grupy tematyczne powinny obejmowaæ:
m
m
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rodowisko przyrodnicze,
rolnictwo,
infrastrukturê techniczn¹,
specjalne podzia³y terytorialne,
m przemys³ i gospodarkê,
m demografiê,
m owiatê,
m kulturê fizyczn¹ i sport,
m kulturê i dziedzictwo kulturowe,
m turystykê,
m zdrowie i politykê spo³eczn¹,
m bezpieczeñstwo.
W województwie mazowieckim organizacjê baz danych tematycznych przyporz¹dkowano poszczególnym departamentom Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego oraz niektórym wojewódzkim jednostkom organizacyjnym administracji publicznej.
Wskazanie depozytariuszy baz danych by³o podstaw¹ dla Uchwa³y Zarz¹du Województwa Mazowieckiego Nr 1067/133/04 z dnia 28 wrzenia 2004 roku w sprawie zadañ i zasad
wspó³dzia³ania departamentów Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego oraz
wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych w tworzeniu i utrzymaniu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.
m
m
m
m

Problemy we wspó³dzia³aniu jednostek S³u¿by Geodezyjnej
i Kartograficznej w tworzeniu podstaw georeferencyjnych
Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej
Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie szczegó³owych zasad i trybu za³o¿enia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie z 12
lipca 2001 roku wskazuje, ¿e system ten zak³adaj¹ i prowadz¹:
m G³ówny Geodeta Kraju  dla obszaru kraju,
m Marsza³ek województwa  w województwie,
m Starosta lub prezydent miasta  w powiecie lub odpowiednio w miecie na prawach
powiatu,
ale nie zawiera wyranych podstaw prawnych wskazuj¹cych na zasady wspó³dzia³ania tych
podmiotów w zak³adaniu i prowadzeniu systemu.
Uwarunkowania te powoduj¹, ¿e mimo i¿ w pewnym stopniu aktualizowane s¹ bazy
danych katastru nieruchomoci i mapy zasadniczej, to jest brak zasad wykorzystania tych
danych do aktualizacji Topograficznej Bazy Danych na poziomie wojewódzkim.
Sytuacja taka jest wyrazem nadmiernej wewnêtrznej odrêbnoci jednostek s³u¿by geodezyjnej i jej skupienia siê na reglamentacyjnej formie funkcjonowania pañstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Poziomy oczekiwanej integracji danych georeferencyjnych
w regionalnym systemie informacji przestrzennej oraz ich proponowane hierarchiczne powi¹zania przedstawia rysunek 1.
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Rys. 1. Poziomy oczekiwanej integracji danych georeferencyjnych

Budowanie systemu informacji przestrzennej jest doæ ³atwe na jednym poziomie zarz¹dzania, napotyka za na utrudnienia w hierarchicznym zespoleniu systemu i przekazie danych miêdzy jego poziomami.
Sytuacje tê pog³êbia obawa samorz¹dów powiatowych przed ewentualnym zaw³aszczeniem ich danych georeferencyjnych przez szczebel wojewódzki czy nawet krajowy. Nadmiernie pielêgnowany autonomizm samorz¹dów powiatowych nie sprzyja integracji bazy
georeferencyjnej systemu. Taki stan rzeczy powoduje, ¿e tworzenie bazy georeferencyjnej
na poziomie wojewódzkim odbywa siê nieco intuicyjnie, choæ z uwzglêdnieniem celów strategicznych i priorytetów okrelonych w Strategii Rozwoju Województwa i Planie Przestrzennego Zagospodarowania Województwa.
Okolicznociom tym te¿ nie pomaga brak wyranego podzia³u kompetencji pomiêdzy
G³ównym Geodet¹ Kraju i marsza³kami województw w zakresie tworzenia warstw bazy
georeferencyjnej kraju.
Do najistotniejszych problemów w tworzeniu podstaw georeferencyjnych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej nale¿¹:
m rywalizacja miêdzy szczeblami administracji publicznej o zachowanie suwerennoci informacyjnej,
m trudnoci komunikacyjne i integracyjne baz danych w relacjach zasób powiatowy  zasób wojewódzki  zasób centralny, a w szczególnoci:
 brak zasad wielopoziomowego wykorzystywania danych,
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 brak zasad generalizacji obiektów,
 nadawanie tym samym obiektom ró¿nej geometrii i wspó³rzêdnych w ró¿nych uk³adach,
odrêbnoæ obiektowa wojskowych cywilnych produktów mapowych (VML1; VML2).

Implikacje organizacyjne w tworzeniu
baz danych tematycznych
W Mazowieckim Systemie Informacji Przestrzennej wskazano nastêpuj¹ce grupy podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie baz danych tematycznych:
m departamenty Mazowieckiego Urzêdu Marsza³kowskiego i samorz¹dowe wojewódzkie jednostki organizacyjne,
m centralne jednostki organizacyjne,
m Urz¹d Wojewódzki i wojewódzkie s³u¿by, stra¿e i inspekcje,
m urzêdy powiatowe i gminne oraz powiatowe i gminne samorz¹dowe jednostki organizacyjne,
m osoby fizyczne, prawne i pozosta³e jednostki organizacyjne.
Od wspó³dzia³ania tych jednostek zale¿y powodzenie w tworzeniu systemu i wykorzystanie mo¿liwoci Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w przygotowaniu na okres
planowania 2007-2013 strategii rozwoju województwa i strategii rozwoju gmin. Rolê poziomów organizacyjnych administracji publicznej w realizacji niektórych zadañ przedstawia
rysunek 2.
Problem prowadzenia baz danych tematycznych w³aciwych dla Samorz¹du Województwa Mazowieckiego zosta³ rozstrzygniêty arbitralnie przez Zarz¹d Województwa Mazowieckiego, który uchwa³¹ z 28 wrzenia 2004 r. w sprawie zadañ i zasad wspó³dzia³ania departamentów Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych w tworzeniu i utrzymaniu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej  zobowi¹za³ departamenty Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkie samorz¹dowe jednostki organizacyjne do wspó³uczestniczenia w procesie budowy Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej przez
pozyskiwanie i przetwarzanie do standardu okrelonego przez Marsza³ka Województwa, danych istotnych dla tego Systemu, zwi¹zanych z zakresem dzia³ania, odpowiednio departamentu lub wojewódzkiej samorz¹dowej jednostki organizacyjnej.
Zarz¹d Województwa Mazowieckiego upowa¿ni³ Marsza³ka Województwa Mazowieckiego do okrelenia w drodze zarz¹dzenia:
m szczegó³owego zakresu zadañ departamentów Urzêdu Marsza³kowskiego oraz wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia, aktualizowania oraz autoryzacji danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej;
m standardu przekazywania danych przestrzennych i opisowych bêd¹cych w posiadaniu Urzêdu Marsza³kowskiego oraz wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych na potrzeby budowy baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej;
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Rys. 2. Mo¿liwoci zastosowania MSiP w realizacji zadañ administracji publicznej

harmonogramu przekazywania danych przestrzennych i opisowych bêd¹cych w posiadaniu Urzêdu Marsza³kowskiego i wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych na potrzeby budowy baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji
Przestrzennej;
m praw i zasad dostêpu do baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej;
m zasad udostêpnienia baz danych i zobrazowañ kartograficznych mog¹cych stanowiæ
element informacji przestrzennej województwa mazowieckiego dla potrzeb Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.
Marsza³ek Województwa Mazowieckiego zosta³ upowa¿niony do dalszej wspó³pracy
z centralnymi organami Pañstwa, jednostkami i instytucjami naukowymi w zakresie wzajemnego udostêpnienia baz danych i zobrazowañ kartograficznych mog¹cych stanowiæ element
informacji przestrzennej województwa mazowieckiego dla potrzeb Mazowieckiego Systemu
Informacji Przestrzennej.
Geodecie Województwa Mazowieckiego powierzono:
m koordynacjê prac zwi¹zanych z budow¹, aktualizacj¹ i udostêpnianiem baz danych
Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej;
m opracowanie specyfikacji funkcjonalnej i prowadzenie procedur zwi¹zanych z zakupem
aplikacji do zarz¹dzania Mazowieckim Systemem Informacji Przestrzennej;
m prowadzenie szkoleñ pracowników Urzêdu Marsza³kowskiego oraz wojewódzkich
jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania danych, funkcjonowania i korzystania z Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.
m
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Geodecie Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektorowi Urzêdu Marsza³kowskiego
powierzono:
m opracowanie, we wspó³pracy z dyrektorami departamentów Urzêdu Marsza³kowskiego
oraz wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych, projektu technicznego ³¹cz teleinformatycznych na potrzeby Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz realizacjê procedur zakupów infrastruktury teleinformatycznej;
m opracowanie, we wspó³pracy z dyrektorami departamentów Urzêdu Marsza³kowskiego
oraz wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych, projektu zakupu sprzêtu i oprogramowania dla departamentów Urzêdu Marsza³kowskiego oraz wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych na potrzeby Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.
Jako centrum informacji przestrzennej dla województwa mazowieckiego wskazano Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Budowa, aktualizacja i udostêpnianie baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji
Przestrzennej w zakresie warstwy tematycznej obejmuj¹cej zagadnienia planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego, realizowane na rzecz Samorz¹du Województwa, w szczególnoci:
m planów zagospodarowania przestrzennego: Województwa Mazowieckiego, Obszaru
Metropolitalnego Warszawy,
m strategii bran¿owych i programów sektorowych w zakresie ochrony rodowiska przyrodniczego, kulturowego, infrastruktury technicznej,
m programów inwestycyjnych województwa mazowieckiego,
m innych opracowañ o charakterze studialnym,
odbywa siê na mocy porozumienia miêdzy Mazowieckim Biurem Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego a Geodet¹ Województwa Mazowieckiego, w którym okrelono
zasady wspó³pracy, wzajemne prawa, obowi¹zki i ograniczenia oraz warunki wizualizacji
materia³ów w sieci internet i intranet.
Podobne zasady przyjêto we wspó³pracy z Mazowieckim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich
w zakresie tworzenia baz danych zwi¹zanych z infrastruktur¹ komunikacyjn¹.
Wspó³dzia³anie z centralnymi jednostkami organizacyjnymi, do których nale¿y Krajowy
Orodek Badañ i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, w zakresie budowy i aktualizacji
warstwy tematycznej obejmuj¹cej zabytki nieruchome na terenie województwa mazowieckiego, odbywa siê na mocy umowy zawartej pomiêdzy Marsza³kiem Województwa Mazowieckiego a Krajowym Orodkiem Badañ i Dokumentacji Zabytków.
Przedmiotem uzgodnieñ zwi¹zanych z wykorzystaniem danych statystycznych w tworzeniu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej s¹ warunki umowy miêdzy Prezesem G³ównego Urzêdu Statystycznego i Marsza³kiem Województwa Mazowieckiego.
Podstaw¹ wspó³pracy Wojewody Mazowieckiego i Marsza³ka Województwa Mazowieckiego w tworzeniu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej jest podpisana przez
obydwie strony deklaracja intencji. Aktualnie przygotowywane s¹ szczegó³owe warunki umowy
w tym zakresie.
Wspó³dzia³anie Marsza³ka Województwa Mazowieckiego z samorz¹dami powiatowymi
i gminnymi w zakresie budowy Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej zapocz¹tkowa³ projekt MATRA II Budowa modelu bazy danych katastralnych w Polsce.
Po zapoznaniu siê samorz¹dów gminnych z etapem wdro¿enia projektu i wyra¿eniu przez
niektóre gotowoci do uczestniczenia w tworzeniu Mazowieckiego Systemu Informacji Prze-
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strzennej, trwaj¹ aktualnie prace nad okreleniem zasad wspó³dzia³ania miêdzy Samorz¹dem
Województwa i Samorz¹dami Gminnymi.
Bardzo wa¿n¹ instytucj¹, wspomagaj¹c¹ budowê Mazowieckiego Systemu Informacji
Przestrzennej jest Politechnika Warszawska  Wydzia³ Geodezji i Kartografii.
Zasadnicze problemy zwi¹zane z przyst¹pieniem do budowy Systemu wywodz¹ siê z roli
podmiotów bior¹cych udzia³ w tworzeniu Systemu i ich form aktywnoci, które powodowane s¹ przez:
m obowi¹zki kompetencyjne
 misja,
m polecenia s³u¿bowe
 przymus,
m porozumienia o wspó³pracy
 dobra wola,
m umowy
 biznes,
m dobrowolne wspó³dzia³anie
 hobby.
W aktualnej fazie organizacyjnej budowania Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej wystêpuj¹ wszystkie rodzaje form.
Poza problemami zwi¹zanymi ze wspó³dzia³aniem podmiotów, istotn¹ rolê w tworzeniu
baz danych tematycznych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej odgrywaj¹ nastêpuj¹ce zagadnienia:
m tendencje rozdzia³u baz tematycznych na urzêdowe i nieurzêdowe, tym samym wprowadzenie niejasnoci w mo¿liwociach finansowania takich opracowañ ze rodków
publicznych,
m brak (spójnych) standardów baz danych tematycznych,
m ró¿norodnoæ formatów baz danych,
m uprawianie separatyzmu kompetencyjnego i resortowoci na wszystkich poziomach i
miêdzy strukturami pionowymi administracji publicznej,
m brak wykszta³towanego zapotrzebowania na pos³ugiwanie siê informacj¹ przestrzenn¹,
m niechêæ do transparentnoci funkcjonowania administracji i s³u¿b publicznych.

Problem bezpieczeñstwa systemu informacji przestrzennej
System informacji przestrzennej mo¿e siê sk³adaæ z podsystemów:
m intranetowego,
m ekstranetowego,
m internetowego,
i daje m.in. mo¿liwoci:
m wprowadzania danych,
m wgl¹du do danych,
m modyfikacji danych.
Do najtrudniej przewidywalnych zdarzeñ nale¿¹ zagro¿enia fizyczne zwi¹zane z wypadkami losowymi oraz awarie systemu.
Ka¿dy z systemów powinien funkcjonowaæ w warunkach:
m fizycznego zabezpieczenia urz¹dzeñ i sieci,
m uwierzytelnienia u¿ytkowników i us³ug,
m zdefiniowania ogólnych zasad prawid³owego u¿ytkowania systemu,
m okrelonych metod postêpowania w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeñstwa systemu,
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zabezpieczenia danych w systemie przed ich utrat¹,
okrelonych zasad konfiguracji sieci,
fizycznych zabezpieczeñ przed szkodliwymi nastêpstwami dzia³ania wirusów,
maksymalnego stopnia bezpieczeñstwa serwerów i sieci roboczych,
sta³ego monitorowania i prowadzenia odpowiednich testów bezpieczeñstwa.

Wnioski
1. Regionalny system informacji przestrzennej powinien opieraæ siê na publicznych, zintegrowanych danych georeferencyjnych i zawieraæ dane tematyczne, w³aciwe dla regionu
i stanowi¹ce podstawê dzia³añ wszystkich szczebli administracji publicznej, s³u¿b, stra¿y
i inspekcji.
2. Budowanie systemu informacji przestrzennej jest przedsiêwziêciem interdyscyplinarnym,
wymagaj¹cym wspó³dzia³ania gestorów danych georeferencyjnych, podmiotów posiadaj¹cych dane tematyczne i s³u¿b teleinformatycznych.
3. Zintegrowany system informacji przestrzennej powinien uwzglêdniaæ okrelon¹ politykê
bezpieczeñstwa i zapewniaæ u¿ytkownikom elektroniczny dostêp do danych i us³ug.
4. Aktualna organizacja s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej wymaga integracji i nowego
podzia³u obowi¹zków lub wydzielenia z jej struktury podmiotu uprawnionego do organizacji i udostêpniania publicznych danych georeferencyjnych i tematycznych.
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Summary
In the paper there are presented the basic rules of organization of the Mazovia Spatial Information
System, its structure and role in the voivodship management.
The Mazovia Spatial Information System has been created in order to diagnose and monitor the
current state of the voivodship as well as to promote its development.
The associated works aim at the strategy of the voivodship development. They recognize
the preconditions and domains which are the priorities of the Voivodship Self-Government efforts.
The structure of the System includes databases for matadata, georeference data and thematic data.
Attention has been paid to the integration and currency of georeference data.
At the end, the organizational problems accompanying the process of creation of the Mazovia Spatial
Information System have been identified.
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