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Streszczenie
W artykule s¹ zawarte i omówione niektóre problemy prawne i techniczne wystêpuj¹ce przy wymianie danych w ramach Krajowego Systemu Informacji o Terenie (KSIT), pomiêdzy zasobami
szczebla powiatowego i wojewódzkiego na przyk³adzie zasobów geodezyjno-kartograficznych
powiatu miko³owskiego i województwa l¹skiego. Przedstawione s¹ aktualnie obowi¹zuj¹ce podstawy prawne wspó³pracy miêdzy zasobami oraz rozbie¿noci w standardach do tworzenia baz
danych obydwu szczebli.

Wstêp
W Polsce pañstwowy zasób geodezyjny i kartograficzny sk³ada siê, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem geodezyjnym i kartograficznym, z zasobu centralnego, zasobów wojewódzkich
i powiatowych. Pañstwowy zasób jest potrzebny i niezbêdny do prawid³owego funkcjonowania ró¿nych ga³êzi gospodarki narodowej, kultury, nauki, a tak¿e s³u¿y potrzebom obywateli.
Poszczególne zasoby przechowuj¹ ró¿ne informacje o charakterze geograficznym, czêsto o
tych samych obiektach przestrzennych i podobnych atrybutach opisowych. Rzecz¹ wiêc wskazan¹ jest, aby wspó³praca pomiêdzy zasobami w zakresie wzajemnej wymiany danych wchodz¹cych w sk³ad Krajowego Systemu Informacji o Terenie (KSIT) by³a jak najbardziej cis³a.
Przemawiaj¹ za tym wzglêdy techniczne, organizacyjne i ekonomiczne.
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Podstawy prawne wspó³pracy pomiêdzy zasobami
powiatowym i wojewódzkim
Obecnie obowi¹zuj¹ce w Polsce przepisy prawne, które reguluj¹ wspó³pracê pomiêdzy
zasobami geodezyjno-kartograficznymi poszczególnych szczebli s¹ nastêpuj¹ce:

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
z póniejszymi zmianami
Ustawa nak³ada obowi¹zek prowadzenia przez starostów powiatowych baz danych, a przez
marsza³ków województw, wojewódzkich baz danych. Bazy te wchodz¹ w sk³ad Krajowego Systemu Informacji o Terenie (KSIT) i gromadzone s¹ w orodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Poni¿ej w trzech punktach, opisane zosta³y rozporz¹dzenia wykonawcze do powy¿szej
ustawy, które omawiaj¹ problemy wspó³pracy pomiêdzy zasobami.

Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie okrelenia rodzajów materia³ów
stanowi¹cych zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu
ich gromadzenia i wy³¹czania z zasobu oraz udostêpniania zasobu
Rozporz¹dzenie okrela wykazy materia³ów gromadzonych w centralnym, wojewódzkich
i powiatowych orodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz podzia³ materia³ów
na grupy asortymentowe i funkcjonalne, a tak¿e zapewnienie w³aciwych warunków przechowywania i zabezpieczania zasobu.
W § 5.2. rozporz¹dzenia o zasobie mówi siê, ¿e kopie materia³ów z poszczególnych zasobów mog¹ byæ przekazywane wzajemnie pomiêdzy zasobami, z prawem do ich udostêpniania.
Takie nieszczêliwe sformu³owanie, tej bardzo wa¿nej kwestii dotycz¹cej wspó³pracy pomiêdzy
zasobami, powoduje, ¿e zasób jest podzielony.
Rozporz¹dzenie o KSIT, pozwala na prowadzenie topograficznej bazy danych na wszystkich
trzech poziomach zasobu. Nasuwa siê w zwi¹zku z tym pytanie: jakie maj¹ byæ wiêc pomiêdzy
nimi relacje i zasady wspó³pracy?

Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu za³o¿enia
i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (KSIT)
Rozporz¹dzenie uwzglêdnia koniecznoæ systematycznego gromadzenia, aktualizowania i
udostêpniania danych systemu oraz zasady wspó³pracy organów administracji publicznej i
innych podmiotów wspó³tworz¹cych system.
Zgodnie z powy¿szym rozporz¹dzeniem starostowie i marsza³kowie maj¹ okrelone zadania odnonie za³o¿enia i prowadzenia KSIT.
Tak wiêc dla obszaru województwa zak³ada siê i prowadzi:
m bazê danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem rzeby terenu,
m bazê metadanych, obejmuj¹cych istniej¹ce bazy danych i systemy, w odniesieniu do
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systemów informacji przestrzennej ju¿ funkcjonuj¹cych i danych o terenie tworzonych
na obszarze danego województwa, zawieraj¹c¹ informacje dotycz¹ce: nazwy systemu,
administratora, zakresu tematycznego danych, dostêpnego formatu danych, stanu aktualnoci, formy dostêpu i statusu prawnego systemu,
Dla obszaru powiatu zak³ada siê i prowadzi:
m bazê danych szczegó³owych osnów geodezyjnych,
m bazê danych ewidencji gruntów i budynków,
m bazê danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
m bazê danych obiektów topograficznych objêtych zakresem treci mapy zasadniczej,
m bazê metadanych, obejmuj¹cych istniej¹ce bazy danych i systemy, w odniesieniu do systemów informacji przestrzennej ju¿ funkcjonuj¹cych i danych o terenie tworzonych na obszarze powiatu, zawieraj¹c¹ informacje dotycz¹ce: nazwy systemu, administratora lub dysponenta, zakresu tematycznego danych, dostêpnego formatu danych, stanu aktualnoci, formy
dostêpu i statusu prawnego systemu.
Jak wynika z analizy zapisów w ww. rozporz¹dzeniu dla prawid³owego prowadzenia systemu
polegaj¹cego na:
1) tworzeniu zasobu informacyjnego systemu,
2) kontroli danych,
3) analizie danych,
4) integracji danych,
5) aktualizacji danych,
6) administrowaniu zasobem informacyjnym,
7) udostêpnianiu danych,
wspó³praca i wymiana danych pomiêdzy zasobami jest niezbêdna i konieczna, a system to
zbiór jednostek tworz¹cych jak¹ ca³oæ organizacyjn¹, dzia³aj¹cych w sposób skoordynowany, s³u¿¹cych jednemu celowi.
Dodatkowo prawo dostêpu do baz danych prowadzonych w zasobach powiatowym i wojewódzkim maj¹:
m Wojewoda  w celu ich wykorzystania przy realizacji swoich zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem pañstwa, obronnoci¹, i zapobieganiem nadzwyczajnym zagro¿eniom.
m G³ówny Geodeta Kraju  w szczególnoci do danych dotycz¹cych przebiegu granic i powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podzia³u terytorialnego pañstwa oraz
danych topograficznych województw.

Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Rozporz¹dzenie reguluje m.in. sposób technicznej wymiany danych ewidencyjnych pomiêdzy
ewidencj¹ gruntów i budynków, a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi. Wymiana danych
odbywa siê za porednictwem plików w formacie ASCII wed³ug zasad opisanych w katalogu obiektów
bazy danych ewidencyjnych i zgodnie ze standardem formatu wymiany danych ewidencyjnych
SWDE.
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Pismo G³ównego Geodety Kraju Jerzego Albina z dnia 24.08.2002 r.
skierowane do Jacka Kud³y Geodety Województwa l¹skiego w sprawie
interpretacji wzajemnego przekazywania danych pomiêdzy zasobami
W pimie tym G³ówny Geodeta Kraju okreli³, ¿e wzajemnoæ w przypadku tworzenia
bazy danych obiektów topograficznych nale¿y rozumieæ równie¿ jako wymiennoæ. Starostowie przekazuj¹ marsza³kom dane ze swojego obszaru do utworzenia bazy danych obiektów
topograficznych dla województwa, a marsza³kowie po jej utworzeniu przekazuj¹ starostom
bazy danych z obszaru powiatów. Taka zasada wzajemnoci  wymiennoci nie powinna powodowaæ skutków finansowych dla ¿adnej ze stron. Taka interpretacja obowi¹zuj¹cych przepisów znalaz³a odzwierciedlenie w projekcie nowelizowanej Ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (projekt z dnia 12.06.2003 r.). W projekcie tym jest dodany wyrany zapis
mówi¹cy o tym, ¿e w celu budowy jednolitego, hierarchicznego, krajowego systemu informacji geograficznej, organy S³u¿by Geodezyjnej i Kartograficznej udostêpniaj¹ sobie wzajemnie, nieodp³atnie cyfrowe bazy danych dotycz¹ce katastru nieruchomoci, map topograficznych, katastru obiektów uzbrojenia terenu oraz inne dane zawarte w pañstwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym.
W projekcie powy¿szej ustawy jest równie¿ odwo³anie siê do projektowanego rozporz¹dzenia,
które okreli:
m szczegó³owy zakres danych zawartych w systemie,
m sposób zak³adania i prowadzenia krajowego systemu informacji geograficznej oraz zwi¹zany z tym zakres czynnoci organów S³u¿by Geodezyjnej i Kartograficznej,
m sposób i tryb wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej pomiêdzy organami S³u¿by Geodezyjnej i Kartograficznej.

Standardy techniczne zwi¹zane z wymian¹ danych
w dziedzinie geodezji i kartografii
Obecnie obowi¹zuj¹ce instrukcje i wytyczne techniczne, które zawieraj¹ warunki i szczegó³y technicznej wymiany danych w ramach KSIT, to:
1. Instrukcja techniczna K-1  Mapa zasadnicza, wydana w 1998 roku przez G³ównego Geodetê
Kraju. Instrukcja podaje zasady opracowania podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej) w
postaci klasycznej lub numerycznej.
2. Wytyczne techniczne K-1.1 Podzia³ treci podstawowej mapy kraju wydana w 1996 roku przez
G³ównego Geodetê Kraju. Wytyczne okrelaj¹ zasady podzia³u tematycznego i geometrycznego treci podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej).
3. Wytyczne Standard Wymiany Informacji Geodezyjnej  SWING wydana w 1995 roku przez
G³ównego Geodetê Kraju. Wytyczne te definiuj¹ uniwersalny format wymiany danych w ramach Krajowego Systemu Informacji o Terenie. W szczególnoci format ten pozwala na wymianê danych pomiêdzy ODGiK, pracuj¹cymi w ró¿nych programach geoinformacyjnych.
4. Wytyczne techniczne  Baza danych topograficznych (TBD 2003 wersja 1). Wytyczne okrelaj¹ zasady tworzenia Bazy Danych Topograficznych w celu rozpoczêcia spójnych w skali
kraju prac nad tworzeniem nowoczesnego urzêdowego zasobu danych topograficznych. Wytyczne te przyjmuj¹ format GML (Geographic Markup Language) jako standard transferu danych wektorowych i opisowych do TBD.
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Charakterystyka zasobów geodezyjno-kartograficznych
powiatu miko³owskiego i województwa l¹skiego
oraz ich dotychczasowa wymiana
Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny w Miko³owie, prowadzony jest przez
Referat Obs³ugi Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej,
jako gospodarstwo pomocnicze przy starostwie powiatowym w Miko³owie. Zasiêg dzia³ania obejmuje ca³y powiat miko³owski sk³adaj¹cy siê z 3 miast: Miko³ów, £aziska Górne i Orzesze oraz 2 gmin: Wyry i Ornontowice. Powierzchnia ³¹czna powiatu wynosi
ok. 23 600 ha. Liczba ludnoci wynosi ok.
91 000.
Wojewódzki zasób geodezyjno-kartograficzny w Katowicach, jest prowadzony przez
Wojewódzki Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK), jako
jednostkê bud¿etow¹ Województwa l¹skiego. Zasiêg dzia³ania obejmuje ca³e województwo l¹skie sk³adaj¹ce siê ze 167 gmin,
które tworz¹ 36 powiatów. Powierzchnia
³¹czna województwa wynosi 12 331 km2.
Rys. 1. Powiat miko³owski
Liczba ludnoci wynosi 4 835 000.
W ramach wspó³pracy pomiêdzy zasobami geodezyjno-kartograficznymi powiatu miko³owskiego i województwa l¹skiego, przekazywane s¹ dane bêd¹ce w posiadaniu obydwu zasobów, jak równie¿ s¹ wiadczone us³ugi
skanowania w WODGiK na p³askim skanerze FENIX. WODGiK wykonuje us³ugi skanowania map zasadniczych i ewidencyjnych, a tak¿e przekazuje mapy topograficzne, ortofotomapy
oraz numeryczny model terenu. Natomiast zasób powiatowy przekazuje dane dotycz¹ce warstw:
osi dróg, budynków, adresów pozyskanych z mapy zasadniczej. Dane te mog¹ byæ wykorzystane do budowy TBD.
Dziêki powy¿szej wspó³pracy dla terenu powiatu miko³owskiego mo¿na wyodrêbniæ cyfrow¹ bazê, która stanowi czêæ wspóln¹ gromadzon¹ w obu zasobach:
1. Osnowê geodezyjn¹ (oko³o 400 punktów II klasy, pomierzonych technik¹ GPS lub wyznaczonych z dok³adnoci¹ mp = 0,05 m, z okrelonymi wysokociami mh = 0,15 m i
oko³o 2800 punktów III klasy wyznaczonych z dok³adnoci¹ mp = 0,10 m, bez okrelonych wysokoci).
2. Zdjêcia lotnicze w postaci plików rastrowych:
m czarno-bia³e w skali oko³o 1:10 000 (19861987 r.  kilkadziesi¹t zdjêæ w ramach
obiektów: Katowice, Gliwice II, Zawiercie III, Rybnik III i Rybnik IV)
m barwne w skali 1:26 000 (program PHARE, 1995-99 r.  22 zdjêcia)
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Rys. 2. Powiat miko³owski na tle województwa l¹skiego
m barwne w skali 1:5 000 (program PHARE  49 zdjêæ)
m czarno-bia³e w skali 1:27 000 (2002 r.  22 zdjêcia)

3. Ortofotomapy w skali 1 : 10 000 w uk³adzie 92 (24 arkusze) i 65 V (13 arkuszy),
arkusze zosta³y opracowane na podstawie zdjêæ lotniczych w skali 1 : 26 000, wykonanych w
ramach programu PHARE w latach 19961999, dostêpne w zapisie cyfrowym (format tiff).
4. Numeryczny Model Terenu  NMT.
5. Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 w uk³adzie 42 i 92, 24 arkusze czterokolorowe
lub dwukolorowe, w zapisie cyfrowym  rastrowym (format tiff), aktualnoæ map 1992
1999, która mo¿e byæ wykorzystana jako materia³ pomocniczy do budowy topograficznej
bazy danych.
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Mapa ewidencji budynków.
Mapa adresowa (nazwy ulic i numery adresowe).
Mapa osi dróg i ulic.
Mapa granic gmin i powiatu jako wyci¹g z mapy ewidencji gruntów.

Ponadto w zasobie powiatowym gromadzone s¹ dodatkowe dane numeryczne:
1. Nak³adki sytuacyjna i uzbrojeniowa mapy zasadniczej w postaci w postaci plików rastrowych (format evr i tiff).
2. Mapa ewidencji gruntów w postaci wektorowej pe³na dla miasta Miko³ów oraz w postaci
wyspowej dla pozosta³ych gmin powiatu miko³owskiego.
3. Rastry map ewidencyjnych obrêbowych.
Ponadto w zasobie wojewódzkim gromadzone s¹ dodatkowe dane numeryczne:
1. Mapy topograficzne w skali 1 : 50 000 w uk³adzie 92, arkusze szeciokolorowe lub siedmiokolorowe, p³askie i sk³adane, dostêpne w formie analogowej lub w zapisie cyfrowym
(format tiff), iloæ opracowanych arkuszy  58 (obszar ca³ego województwa), aktualnoæ
map 19931996.
2. Mapy topograficzne w skali 1 : 25 000 w uk³adzie 65, czterokolorowe lub dwukolorowe,
p³askie dostêpne w formie analogowej lub w zapisie cyfrowym (format tiff), iloæ opracowanych arkuszy: w I strefie  43, w V strefie  98 (obszar ca³ego województwa), aktualnoæ map 19621989.
3. Mapy topograficzne w skali 1 : 50 000 w uk³adzie 65, czterokolorowe lub dwukolorowe,
p³askie dostêpne w formie analogowej lub w zapisie cyfrowym (format tiff), iloæ opracowanych arkuszy  35 (obszar ca³ego województwa), aktualnoæ map 19731976.
4. Mapy topograficzne w skali 1 : 100 000 w uk³adzie GUGIK 80, szeciokolorowe, p³askie
dostêpne w formie analogowej lub w zapisie cyfrowym (format tiff), iloæ opracowanych arkuszy  22 (obszar ca³ego województwa), aktualnoæ map 1982.
5. Mapy sozologiczne w skali 1 : 50 000 w uk³adzie 42, dostêpne w formie analogowej lub w
wersji numerycznej (format MapInfo), iloæ opracowanych arkuszy  58 (obszar ca³ego województwa), aktualnoæ map 19941997.
6. Mapy hydrograficzne w skali 1 : 50 000 w uk³adzie 42, 92 i 65, dostêpne w formie analogowej lub w wersji numerycznej (format MapInfo), iloæ opracowanych arkuszy w uk³adzie 92 w
wersji numerycznej  58 (obszar ca³ego województwa), aktualnoæ map 19942002.
7. Mapy w skali 1:50000 w uk³adzie 1992 powiatów: Cieszyñskiego, Czêstochowskiego, K³obuckiego i Lublinieckiego.
8. Mapy geomorfologiczne w skali 1 : 25 000 w uk³adzie 65 dostêpne w formie analogowej lub
w wersji numerycznej (format MapInfo), iloæ opracowanych arkuszy w uk³. 92 w wersji
numerycznej  33, aktualnoæ map 1987.
Podsumowuj¹c dotychczasow¹ wspó³pracê, mo¿na stwierdziæ ¿e:

m us³ugi skanowania pozwoli³y zasobowi powiatowemu rozpocz¹æ proces pozyskiwania da-

nych poprzez kalibracjê i wektoryzacjê rastrów nak³adek mapy zasadniczej co w przysz³oci
zaowocuje przekazaniem zwektoryzowanych warstw niektórych obiektów dla zasobu wojewódzkiego,
m mapy topograficzne i ortofotomapy s¹ cenne dla ró¿nych analiz lokalizacyjnych czy te¿
prezentacji zw³aszcza w aspekcie budowy systemu krajowego Systemu Ewidencji Gospodarstw Rolnych i Zwierz¹t Gospodarskich (IACS),
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Rys. 3. Rozbie¿noci w treci mapy topograficznej w skali 1:10000 w stosunku do warstw budynków i
osi ulic pozyskanych z mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Rys. 4. Rozbie¿noci w treci ortofotomapy w skali 1:10000 w stosunku do warstw budynków i osi ulic
pozyskanych z mapy zasadniczej w skali 1:1000.
m bazy z obu zasobów choæ czêsto zawieraj¹ ró¿norodne dane pod wzglêdem kompletnoci

i dok³adnoci s¹ mimo to bardzo u¿yteczne dla obu stron,

m warstwy danych przekazane przez zasób powiatowy generuj¹ dane o wysokiej dok³adnoci

po³o¿enia i aktualnoci obiektów, natomiast o mniejszej iloci atrybutów ni¿ w bazach TBD,
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m stwierdzono szereg technicznych problemów podczas konwersji zwi¹zanych z rozbie¿no-

ci¹ formatów danych i instrukcji, na podstawie których obydwa zasoby prowadz¹ swoje
bazy.
Wzajemne korelacje danych z obydwu zasobów mo¿na zaprezentowaæ nak³adaj¹c na rastrow¹ mapê topograficzn¹ oraz ortofotomapê, warstwy budynków i osi ulic zwektoryzowanych z mapy zasadniczej.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wymiana danych mo¿e przynosiæ korzyci nie tylko uczestnikom
wymiany, lecz tak¿e poszczególnym obywatelom i instytucjom, którzy s¹ potencjalnymi klientami
urzêdów. Powy¿sze fakty i stwierdzenia sk³aniaj¹ do podjêcia szerokich dzia³añ w celu silnej integracji systemów informacji o terenie tworzonych w ramach zasobów wojewódzkich i zasobów
powiatowych.

Problemy techniczne wystêpuj¹ce
przy wymianie baz danych KSIT
Podstawowymi problemami technicznymi wystêpuj¹cymi przy wymianie baz danych KSIT
s¹:
1. Niezgodnoci i rozbie¿noci w standardach bêd¹cych podstaw¹ do wykonywania mapy
zasadniczej i mapy topograficznej.
2. Brak standardów dotycz¹cych aktualizacji danych w wytycznych TBD.
3. Ró¿norodnoæ systemów i formatów danych baz KSIT.

Rozbie¿noci w standardach: Instrukcji K-1
i Wytycznych technicznych  TBD
W bie¿¹cym roku (2003) zosta³y wydane wytyczne techniczne Baza danych topograficznych (TBD). Celem tych wytycznych jest okrelenie zasad budowy bazy danych topograficznych maj¹cych zasilaæ aktualnymi, wysokiej jakoci danymi specjalistyczne urzêdowe systemy
informacji przestrzennej budowane miêdzy innymi przez instytucje rz¹dowe i samorz¹dowe.
Podstawowym za³o¿eniem TBD jest unikniêcie wielokrotnego pozyskiwania i aktualizacji
tych samych danych przez wiele u¿ytkowników i dlatego jednym ze róde³ pozyskiwania danych geometrycznych dla TBD s¹ mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna i wywiad terenowy. W
powy¿szym aspekcie rysuje siê mo¿liwoæ a nawet powinnoæ cis³ej wspó³pracy pomiêdzy
zasobami wojewódzkimi i powiatowymi na zasadzie cis³ej wymiany danych geoinformacyjnych.
Porównuj¹c standardy techniczne: Instrukcjê K-1, na podstawie której wykonywana jest mapa
zasadnicza gromadzona w zasobie powiatowym oraz Wytyczne techniczne - TBD, wed³ug której
mo¿na generowaæ równie¿ mapy topograficzne na poziomie zasobu wojewódzkiego okazuje siê,
¿e jest w nich wiele rozbie¿noci, które wskazuj¹ na koniecznoæ dostosowania tych standardów
do wzajemnej, bezproblemowej wymiany danych.
Oto przyk³ady podstawowych grupy rozbie¿noci pomiêdzy instrukcj¹ K-1, a wytycznymi
technicznymi TBD:
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1) nazewnictwo obiektów  te same lub podobne obiekty okrela siê innymi nazwami np.:
obiekt zbiorniki, silosy i magazyny (TBD) odpowiada terminowi sk³ady lub magazyny (K1)  patrz tabela 1,
2) brakuje definicji obiektów zarówno w instrukcji K-1, jak równie¿ w rozporz¹dzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, wytyczne TBD definiuj¹ szczegó³owo klasy obiektów,
3) wystêpuj¹ rozbie¿noci w rozwarstwieniu obiektów  sposób rozbicia obiektów na warstwy
lub podwarstwy uzale¿niony od ca³kowicie innych parametrów obiektów  patrz tabela 2,
4) wystêpuj¹ rozbie¿noci atrybutów opisowych obiektów  tutaj wystêpuje najwiêcej ró¿nic 
instrukcja K-1 jest zbyt uboga w atrybuty w stosunku do wytycznych technicznych TBD;
np. budynek sakralny  r (TBD), nie ma swojego odpowiednika w instrukcji K-1  patrz
tabela 1 i 3,
5) wystêpuj¹ rozbie¿noci w metadanych i brak jest niektórych atrybutów specjalnych dotycz¹cych wszystkich obiektów w instrukcji K-1.
W tabelach 13 ujêto powy¿sze rozbie¿noci na przyk³adzie obiektów budynkowych i
drogowych.

Tabe la 1. Podzia³ budynków ze wzglê du na pods tawow¹ funkcjê u¿ytkow¹
oraz odpowiadaj¹ce im oznacze nie (atrybut)
R odzaj budynków

R OZPOR Z¥D ZEN IE
M R R IB
z dnia 29 marca 2001 r.
w s prawie e wide ncji
gruntów i budynków
§ 65.1 oraz za³. nr 4

Ins trukcja te chniczna
K1 
M apa zas adnicza

Wytyczne te chniczne
TBD 2003

Mieszkalne

1

m

m

Przemys³owe

2

p

p

Transportu i ³¹cznoci

3

t

t

Handlowo- us³ugowe

4

h

h

Zbiorniki, silosy i magazyny

5

s*(sk³ady lub magazyny)

s

Biurowe

6

b

b

Szpitale i zak³ady opieki
medycznej

7

z*(ochrony zdrowia,
opieki socjalnej)

z*(ochrony zdrowia, opieki
socjalnej)

Owiaty, nauki, kultury i
sportu

8

k*(kultury, owiaty,
kultu religijnego)

k

Produkcyjne, us³ugowe i
gospodarcze dla rolnictwa

9

g*(gospodarcze)

g*(gospodarczo- produkcyjne
dla rolnictwa)

Inne niemieszkalne

10

i*(inne, w tym techn.
uzbroj. terenu)

i

Nieokrelone

Brak

X

brak

Sakralny

Brak

Brak

r

* oznacza odmienn¹ nazwê budynku.
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Tabe la 2. R ozwars twie nie obie któw budowlanych i drogowych
Ins trukcja te chniczna K1  M apa zas adnicza

Wytyczne te chniczne TBD 2003

Wytyczne te chniczne K-1.1 Podzia³ tre  ci pods tawowe j mapy kraju
N azwa (kod)
podwars twy

N azwa obie ktu

N azwa (kod)
podwars twy

N azwa obie ktu

EBUPP

Przyziemie budynku, podpora galerii, wiaty

BB BD 01

Budynek mieszkalny

EBUPO

Obrys budynku, cieplarnia, wiatrak, ruina.

BB BD 02

Budynek przemyslowy

EBUOO

Funkcja, iloæ kondygnacji i inne etykiety opisowe.

BB BD 03

Budynek transportu, ³¹cznoci.

Itd. zgodnie z funkcj¹ u¿ytkow¹ budynków
SDRPK

Krawêd jezdni, krawê¿nik, chodnik.

SK JT 01

Autostrada

SDROK

Etykieta jezdni, chodnika, opis nawierzchni.

SK JT 04

Droga g³ówna.

SDRPZ

Znaki drogowe, tablice informacyjne, sygnalizacja
wietlna.

SK RP 01

Alejka lub pasa¿.

i inne ze wzglêdu na rodzaj szczegó³ów

i inne zgodne z klasyfikacj¹ dróg i ci¹gów ruchu pieszego.

Tabe la 3. Wykaz nie których atrybutów zwi¹zanych z obie ktami budowlanymi i drogowymi
wys tê puj¹cych w wytycznych TBD , a nie wys tê puj¹cymi w ins trukcji K-1
Warto ci atrybutów budynków ze wzglê du na funkcjê s zcze gó³ow¹
Ide ntyfikator
Ba
Bp
Gs
Hn
Ia
Kb
Kk
Md
Rc
Tg
Tk
Zt

Opis
Urz¹d administracji publicznej
Komenda lub posterunek policji
Szklarnia
Stacja benzynowa
Koszary
Biblioteka
Kino
Dom studencki
wi¹tynia chrzecijañska
Gara¿
Dworzec kolejowy
Sanatorium

Itd. w sumie 68 wartoci atrybutów

N ie które atrybuty dotycz¹ce dróg
N azwa atrybutu i przyk³adowe warto ci
Kategoria zarz¹dzania:
k  krajowa, w  wojewódzka,
p  powiatowa, g  gminna,
z  zak³adowa.
Klasa drogi:
A  autostrada, S  droga ekspresowa,
G  droga g³ówna
Z  droga zbiorcza,
L  droga lokalna.
Po³o¿enie drogi w stosunku do powierzchni
ziemi:
1  na powierzchni, 2  ponad powierzchni¹,
3  pod powierzchni¹.
Rodzaj nawierzchni jezdni:
Mb  masa bitumiczna,
Kk  kostka kamienna, Zw  ¿wir
Bt  beton, Gr  grunt naturalny, Tl  t³uczeñ.
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Brak standardów dotycz¹cych aktualizacji danych
w wytycznych TBD
Bardzo powa¿nym niedoci¹gniêciem wytycznych technicznych  TBD jest brak standardów dotycz¹cych aktualizacji danych w systemie. Taka sytuacja wystêpuje, gdy dane ju¿
istniej¹ w obu bazach i przekazywane s¹ dane z okrelonego obszaru zawieraj¹ce obiekty zmodyfikowane. Jest to jeden z najistotniejszych problemów importu danych z numerycznej mapy
zasadniczej do istniej¹cej bazy danych obiektów topograficznych nie tylko ze wzglêdu na ró¿ne
formaty zapisu danych w dwóch systemach, ale przede wszystkim na proces wyszukiwania ró¿nic w obiektach (cechach geometrycznych i atrybutach opisowych ) przy imporcie danych.
Istot¹ aktualizacji jest to, ¿e ka¿dy obiekt w momencie za³o¿enia otrzymuje unikalny identyfikator, który wraz z jego histori¹ (datami modyfikacji) oraz wskanikiem czy obiekt jest
aktualny (istniej¹cy), powinien byæ stale przechowywany w bazie. Niezbêdne jest, aby ten
identyfikator mia³ t¹ sam¹ wartoæ (postaæ) we wszystkich bazach uczestnicz¹cych w wymianie danych co powinno zostaæ uzgodnione w momencie pierwszej wymiany danych. Ka¿dy z
zasobów uczestnicz¹cych w wymianie, powinien mieæ zarezerwowan¹ pewn¹ pulê identyfikatorów na zak³adanie nowych obiektów. Rolê przydzielaj¹cego identyfikatory powinien przej¹æ
zasób wojewódzki, który powinien koordynowaæ aktualizacjê danych zbieranych ze wszystkich powiatów na terenie danego województwa.
Przy przekazywaniu danych zmodyfikowanych, system powinien sprawdzaæ ka¿dy obiekt pod
wzglêdem jego aktualnoci:
m czy jeszcze istnieje,
m czy zosta³ zmodyfikowany (pod wzglêdem danych przestrzennych i opisowych),
m za³o¿yæ nowy obiekt w wypadku natrafienia na zupe³nie nowy identyfikator obiektu.

Ró¿norodnoæ formatów danych u¿ywanych
przy opracowywaniu baz danych KSIT
Bazy danych tworzone w ramach zasobów powiatowych i wojewódzkich, jak równie¿
innych jednostek tworzone s¹ za pomoc¹ ró¿nych programów (pakietów) komputerowych.
Wybór okrelonych programów podyktowany jest ró¿nymi wzglêdami, niekoniecznie merytorycznymi, a najczêciej ekonomicznymi  niskim kosztem zakupu.
Standardy techniczne s¹ z zasady niezale¿ne od oprogramowania, zawieraj¹ natomiast wiele
regu³ i zasad, które dane oprogramowanie musi spe³niaæ. Jednym z zasadniczych warunków jest
mo¿liwoæ przekazywania danych do wiêkszoci popularnych systemów narzêdziowych GIS wraz
mo¿liwoci¹ udostêpniania przez internet. Formaty wymiany danych zdefiniowane przez rozporz¹dzenia i standardy techniczne to format SWDE dla danych ewidencyjnych, format SWING dla
obiektów mapy zasadniczej oraz format GML dla obiektów bazy danych topograficznych. Jednak
ka¿dy system prowadzi swoje bazy we w³asnym roboczym formacie. Najbardziej popularnymi
formatami danych s¹: dxf, ArcView shp, MapInfo mif, Microstatation dgn, ArcInfo Interchange
File, ró¿ne formaty tekstowe ASCII.
Przy konwersjach danych mo¿emy spotkaæ siê z dwoma przypadkami:
1. Konwersja miêdzy bazami tego samego typu np.: dwoma bazami danych topograficznych lub dwoma bazami obiektów mapy zasadniczej.
2. Konwersja miêdzy bazami ró¿nego typu np.: miêdzy baz¹ danych topograficznych, a
baz¹ obiektów mapy zasadniczej.
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W pierwszym przypadku operacje importu i eksportu danych mo¿na wykonaæ stosuj¹c ju¿
opracowane formaty wymiany danych np. SWDE, SWING czy w³anie wprowadzony bardzo
nowoczesny standard GML. Operacja ta nie powoduje w³aciwie ¿adnych strat w iloci i jakoci danych, a poprawnoæ tych operacji przy za³o¿eniu poprawnoci definicji wzorca standardu wymiany, zale¿y tylko od modu³ów programowych aplikacji generuj¹cych pliki wymiany
danych.
Drugi przypadek jest znacznie bardziej skomplikowany. Ci¹gle bowiem nie dopracowano
siê formatu danych, który spina³by bazy danych ewidencji gruntów, mapy zasadniczej z bazami danych topograficznych. Obecnie, aby przekonwertowaæ dane z zasobu powiatowego do
zasobu wojewódzkiego nale¿y stosowaæ formaty w³asne danego oprogramowania. Wtedy konwersja danych prawie zawsze jest zwi¹zana ze strat¹ pewnej czêci danych.
W przypadku wymiany danych pomiêdzy zasobem powiatowym w Miko³owie, a zasobem
wojewódzkim w Katowicach format wymiany danych stanowi shapefile shp, jak równie¿
formaty dxf i txt. Wszystkie te formaty niestety s¹ niedostosowane do pe³nej obiektowej
wymiany danych w zwi¹zku z czym wspó³praca jest bardzo utrudniona. W momencie
rozwi¹zania problemu samej wymiany danych, w kolejce do opracowania, czekaj¹ procedury
automatycznej generalizacji szczegó³ów i redakcji kartograficznej zgodnej z potrzebami w
zakresie druku okrelonych map topograficznych, a tak¿e tematycznych.
Obecnie baza zasobu powiatowego w Miko³owie prowadzona jest w nastêpuj¹cych formatach:
m dane graficzne prowadzone w systemie EWMAPA  jest mo¿liwoæ eksportu i importu
danych do/z formatów dxf, txt, SWDE, SWING a tak¿e standardu shapefile shp.
m dane opisowe prowadzone w systemie EWOPIS (standard gdb bazy danych Interbase) jest
mo¿liwoæ eksportu i importu do/z formatów SWDE i txt, a poprzez oprogramowanie
dodatkowe eksport do innych baz danych (Oracle, Microsoft SQL ).
Baza zasobu wojewódzkiego w Katowicach prowadzona jest w formatach:
m dla danych graficznych i opisowych we wspólnej bazie danych systemu ArcInfo (standard shapefile shp)  z mo¿liwoci¹ eksportu i importu danych do/z formatów np.:
dxf, dbf i innych.
m dla danych rastrowych w formatach tiff i jpg.

Podsumowanie
Wizja porz¹dnego Krajowego Systemu Informacji Geograficznej z odpowiedni¹ jakoci¹
danych wymaga cis³ej, skoordynowanej i zorganizowanej wspó³pracy miêdzy jednostkami
organizacyjnymi wszystkich poziomów prowadzenia pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Polsce. Miejmy nadziejê, ¿e wysi³ki jakie podejmuje w tym zakresie GUGiK
przynios¹ owoce w bliskiej perspektywie czasu. Budowa Krajowego Systemu Informacji Geograficznej ³¹czy siê równie¿ z problemami technicznymi i organizacyjnymi dotycz¹cymi:
m autoryzacji danych,
m bezpieczeñstwa danych,
m prawami dostêpu,
m kosztami aktualizacji i przetwarzania,
m wtórnego obrotu danymi w celach komercyjnych,
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co wi¹¿e siê równie¿ z wysokimi nak³adami finansowymi. Kosztuj¹ sprzêt i oprogramowanie,
ale przede wszystkim kosztuje pozyskiwanie, przetwarzanie, przechowywanie, aktualizacja i
udostêpnianie informacji.
Szerokie grono odbiorców wród u¿ytkowników systemów geoinformacyjnych, sk³onnych
za otrzymane urzêdowe dane odpowiednio zap³aciæ, zdobêdzie tylko kompletna, aktualna i
wiarygodna baza danych w Krajowym Systemie Informacji Geograficznej.

Wnioski
1. Nale¿y pilnie rozpocz¹æ prace nad wytycznymi technicznymi bazy danych powiatu (lub je
przypieszyæ, jeli takowe s¹ prowadzone)  dotycz¹cej mapy zasadniczej i ewidencyjnej, tak
aby import i eksport danych pomiêdzy poszczególnymi zasobami by³ bezstratny i pozbawiony
rozbie¿noci w obiektach. Opublikowane w marcu 2003 r. wytyczne techniczne  baza danych
topograficznych (TBD), wspominaj¹ jako o ródle danych TBD danych z powiatowych orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, jednak nie podaj¹ na jakich zasadach i wed³ug
jakich procedur dane te maj¹ byæ wykorzystane do budowy TBD.
2. Nale¿y równie¿ wypracowaæ format wymiany danych pomiêdzy poszczególnymi zasobami, tak
aby przekazywanie danych by³o mo¿liwe w obie strony.
3. Nale¿y zaprojektowaæ system polegaj¹cy na wspó³pracy na zasadach on-line: ka¿da modyfikacja zasobu powiatowego generowa³aby zmiany w zasobie wojewódzkim i na odwrót  oczywicie z uwzglêdnieniem praw dostêpu do modyfikacji i udostêpniania.
4. Nie zwiêkszaj¹c nak³adów finansowych nale¿y w zasobie powiatowym prowadziæ bazy danych
nadaj¹c okrelone cechy obiektom lub wyodrêbniaj¹c okrelone obiekty na odrêbne warstwy,
co pozwoli³oby na wiêksz¹ integracjê danych z zasobem wojewódzkim.
5. Brak jest okrelenia w³aciwych procedur i technik s³u¿¹cych systematycznemu zbieraniu, aktualizacji, przetwarzaniu i udostêpnianiu geodanych. W wytycznych technicznych  baza danych topograficznych (TBD  czêæ 1) s¹ wspomniane dalsze prace rozwojowe TBD zmierzaj¹ce miêdzy innymi do badania mo¿liwoci ³¹czenia bazy TBD z danymi pozyskanymi z baz
wielkoskalowych. Prace maj¹ obj¹æ zdefiniowanie metod aktualizacji danych. Naszym zdaniem prace te powinny byæ zakoñczone przed rozpoczêciem budowy TBD.
6. Nale¿y rozwa¿yæ ograniczenie liczby atrybutów, przyjêtych dla TBD do rozs¹dnego minimum
z uwagi na ograniczone mo¿liwoci jej szybkiej aktualizacji w trybie on-line na podstawie
najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych z powiatowej bazy danych, jak równie¿ z uwagi
na ogromne koszty zwi¹zane z budow¹ takiej bazy. Budowa fragmentarycznej bazy danych dla okrelonych obszarów Polski nie ma sensu  z uwagi na brak mo¿liwoci analiz
przestrzennych w skali województwa i ca³ego kraju.
7. Mapa zasadnicza, która jest map¹ bazow¹ o du¿ej dok³adnoci geometrycznej posiada o wiele
mniej informacji opisowych w stosunku do danych topograficznych. Trzeba siê wiêc zastanowiæ, jak t¹ sytuacjê zmieniæ, tak aby chocia¿ obiekty obligatoryjne z instrukcji K-1, posiada³y
wszystkie dane pozwalaj¹ce zasiliæ bazê TBD.
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Summary
This paper presents some legal and technical problems occurring in the exchange of data within
the framework of the National Land Information System (Krajowy System Informacji o Terenie 
KSIT) between resources of the district and voivodship (provincial) level taking surveying and
mapping resources of the Miko³ów District and the Silesian Voivodship as an example. Some
legal basis in force for the co-operation between the resources as well as divergences in standards for creating databases for both levels are also presented in the paper.
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