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Wprowadzenie
Potrzeba gromadzenia informacji wynika z istoty spo³eczeñstwa informacyjnego, w którym brak jest czynnika monopolizuj¹cego powstawanie, przetwarzanie i zachowywanie informacji. Przyjêty model rzeczywistoci zale¿y od celu jakiemu ma s³u¿yæ, wiêc jest abstrakcyjny i czêciowy. Wynika to miêdzy innymi z tego, ¿e nie ma modeli uniwersalnych (Pachelski, 2003). W bran¿y geodezyjnej i kartograficznej, w zwi¹zku z przyjêtymi modelami
pojêciowymi obiektów zgromadzonych w poszczególnych zakresach tematycznych wg
INSPIRE (INSPIRE, 2009a; 2009b; IGiK, 2009), pojawi³a siê ostatnio mo¿liwoæ wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w modelach pojêciowych dotycz¹cych danych topograficznych w powi¹zaniu z danymi ewidencyjnymi, a co za tym idzie szansa na jednokrotne
pozyskiwanie i aktualizacjê danych georeferencyjnych. Oznacza to, ¿e bazy pañstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Polsce musz¹ byæ optymalnie wykorzystane, a
ich organizacja powinna umo¿liwiæ integracjê z innymi bazami danych. Wed³ug Ustawy o
infrastrukturze informacji przestrzennej (IIP  akronim angielski INSPIRE) dane z Bazy
Danych Georeferencyjnych (BDG), bêd¹cej w kompetencji G³ównego Urzêdu Geodezji i
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Kartografii (GUGiK, 2009) bêd¹ osnow¹ geometryczn¹ dla wszystkich urzêdowych opracowañ
georeferencyjnych w Polsce (Ustawa, 2010). Nie jest wymagane, aby baza prowadzona przez
S³u¿bê Geodezyjn¹ i Kartograficzn¹ musia³a zawieraæ wszystkie dostêpne dane potrzebne w
opracowaniach bran¿owych. Wymagana jest za to jej interoperacyjnoæ z bazami wykorzystywanymi do realizacji wielu zadañ rz¹dowych, wymagaj¹cych rozszerzenia atrybutowego danych geometrycznych. W najbli¿szym czasie niezbêdne jest rozpatrzenie wszelkich mo¿liwoci harmonizacji stosowanych identyfikatorów, klasyfikacji obiektów i zjawisk, definicji obiektów przestrzennych i ich atrybutów (Bac-Bronowicz, 2006; Kowalski i in., 2010). Pierwszym
etapem dojcia do integracji baz jest harmonizacja modeli pojêciowych klas obiektów a docelowo ustalenie wspólnego modelu pojêciowego (G³a¿ewski, 2009; Gotlib, 2009). Wprowadzenie
nawet niewielkich zmian do modelu danych mo¿e spowodowaæ znacz¹ce u³atwienie wymiany
danych miêdzy bazami. Przedstawiane zapisy w projektach rozporz¹dzeñ do ustawy dotyczyæ
bêd¹ wybranych klas obiektów na poziomie BDG, ale w nied³ugim okresie powinny obj¹æ inne
klasy obiektów wykorzystywane w innych rejestrach pañstwowych. Nastêpnym koniecznym
krokiem jest harmonizacja s³owników klas obiektów. Opracowanie spójnej koncepcji infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, a zw³aszcza mo¿liwoæ ³¹cznego wykorzystania
danych przestrzennych zgromadzonych w ró¿nych bazach danych, wymaga unifikacji stosowanych wykazów danych (s³owników) i tabel identyfikatorów. Konieczne jest wiêc opracowanie i wdro¿enie metody tworzenia wspólnych wykazów dla BDG oraz baz danych tematycznych. W czasie opracowywania ca³ociowego systemu wymiany informacji miêdzy bran¿owymi systemami informacji przestrzennej, przewidzianego w ustawie IIP, najw³aciwsze
wydaje siê zastosowanie koncepcji wielorozdzielczej bazy danych, zw³aszcza przy harmonizacji bazy BDG prowadzonej przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii (GUGiK) z danymi z
rejestrów pañstwowych, bêd¹cych w gestii innych instytucji pañstwowych (co pozwoli, na
najszybsze z mo¿liwych opracowanie spójnego i kompletnego w skali kraju zbioru danych
referencyjnych do zasilania urzêdowych systemów informacji geograficznej). Ostateczna koncepcja klas obiektów w Wielorozdzielczej Topograficznej Bazie Danych zosta³a opracowana
w projekcie celowym 6T122005c/06552 i jest w zasadzie zgodna z modelem pojêciowym
dotychczasowej Bazy Danych Topograficznych (Gotlib i in., 2006; Gotlib i in., 2007a; Gotlib i
in., 2007b; Gotlib 2009; Bac-Bronowicz i in., 2009; Projekt 2005-2008).
Obecnie pozyskanie szczegó³owej informacji o obiektach, przede wszystkim na poziomie
EGiB, jest istotne z wielu powodów. W najbli¿szym czasie dane te bêd¹ pozyskane z wymagan¹ dok³adnoci¹ geometryczn¹ i atrybutow¹ dla ca³ej Polski. Jedn¹ z podstawowych warstw
informacyjnych EGiB s¹ budynki. Zaimplementowanie danych z EGiB pozwoli na umieszczenie odpowiedniej informacji o budynkach, zabudowie, terenach zabudowanych, gruntach
ornych zabudowanych itp. w systemach informacji geograficznej wykonywanych dla ró¿nych zastosowañ (Bac-Bronowicz i in., 2009). Pozyskanie budynków z bazy EGiB pozwoli
na skrócenie czasu opracowania danych dla ca³ego obszaru kraju, jednoczenie zapewniaj¹c
mo¿liwoci ich aktualizacji. Dane te jednak musz¹ mieæ nadany identyfikator oraz po³o¿enie
niezmiennika geograficznego (Chrobak, 2005) dla przetwarzanych budynków. Budynki maj¹
t¹ zaletê, ¿e ich po³o¿enie jest niezmienne dopóki istniej¹, a po likwidacji identyfikator równie¿ jest kasowany, wykluczaj¹c pomy³kê w identyfikacji. Przetwarzane danych musi odbywaæ siê przy pe³nej kontroli zachowania ich wymaganej dok³adnoci topograficznej i tematycznej. Na podstawie bazy budynków, skonstruowanej w zaproponowany sposób, mo¿liwe
jest przeprowadzenie generalizacji automatycznej do przedstawieñ kartograficznych w WTBD
dla du¿ych zbiorów danych w sposób kontrolowany.
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Budynki w aktach prawnych
Potencjalnym ród³em dla zasilenia danymi pañstwowych systemów informacji przestrzennej powinny byæ obiekty zgromadzone w poszczególnych zakresach tematycznych
wg INSPIRE (INSPIRE, 2009a,b). Pozyskanie informacji o budynkach do WTBD wi¹¿e siê
bezporednio z pozyskaniem danych zwi¹zanych z wykonaniem czterech z siedmiu wymaganych tematów (wymienionych w za³¹czniku I dyrektywy INSPIRE).
Budynki s¹ tematem odniesienia m.in. dla ustaw:
m krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoci,
m planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
m statystyka publiczna,
m op³aty i podatki lokalne,
m Klasyfikacja rodków Trwa³ych (KT),
m zarz¹dzanie kryzysowe,
m gospodarka nieruchomociami,
m ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
oraz rozporz¹dzeñ m.in. w sprawie:
m ewidencji podatkowej nieruchomoci,
m Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
m numeracji porz¹dkowej nieruchomoci,
m szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych rejestru zawieraj¹cego informacje o stanie
akustycznym rodowiska,
m informacji dotycz¹cych ruchów masowych ziemi,
m szczegó³owych zasad prowadzenia, stosowania i udostêpniania krajowego rejestru
urzêdowego podzia³u terytorialnego kraju oraz zwi¹zanych z tym obowi¹zków organów administracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du terytorialnego.
Wed³ug informacji uzyskanych z wojewódzkich orodków dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej wynika, ¿e najczêciej kupowanymi danymi georeferencyjnymi (geometrycznymi i opisowymi) w orodkach s¹: adresy (reprezentowane przez budynki), granice jednostek statystycznych, drogi (sieci transportowe). Oprócz tego argumentami za jednoznacznym wprowadzeniem do bazy w pierwszej kolejnoci budynków jest to, ¿e s¹ to dane georeferencyjne niezbêdne do zarz¹dzania kryzysowego, dzia³añ antykryzysowych i innych dziedzin wynikaj¹cych z potrzeb u¿ytkowników zg³aszanych w orodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

System TERYT a jednostki administracyjne i adresy
w INSPIRE
G³ówny Urz¹d Statystyczny (GUS) bierze czynny udzia³ w pracach nad transpozycj¹ dyrektywy2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiaj¹cej infrastrukturê informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). GUS
jest organem wiod¹cym w zakresie dwóch tematów danych przestrzennych, o których mowa
w za³¹czniku III  Jednostki statystyczne i Rozmieszczenie ludnoci (demografia). Jako
jednostka wspó³pracuj¹ca, GUS uczestniczy w pracach w zakresie dwóch tematów z za-
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³¹cznika nr I  Jednostki administracyjne i Adresy. Dla zapewnienia wymaganych przez
dyrektywê INSPIRE warunków technicznych dotycz¹cych nowoczesnych technologii i standardów informacyjnych G³ówny Urz¹d Statystyczny przyst¹pi³ do stworzenia georeferencji
rejestru TERYT tj. zapewnienia identyfikacji przestrzennej obiektów w oparciu o istniej¹cy
zasób geodezyjny i kartograficzny (EGiB, TBD, ortofotomapa).
W ramach implementacji dyrektywy INSPIRE do polskiego prawa w zakresie rejestru
TERYT, w czasie konsultacji ostatecznej treci dyrektywy, przygotowano projekt zmiany
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z pón.
zm.), a w lad za tym równie¿ projekt nowego rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie
szczegó³owych zasad prowadzenia, stosowania i udostêpniania krajowego rejestru urzêdowego podzia³u terytorialnego kraju oraz zwi¹zanych z tym obowi¹zków organów administracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du terytorialnego, które zast¹pi rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r.
Proponowane zmiany zwi¹zane by³y przede wszystkim z modernizacj¹ rejestru TERYT
maj¹c¹ na celu zapewnienie identyfikacji przestrzennej obiektów w oparciu o mapy cyfrowe, co odpowiada technologii i standardom informacyjnym wymaganym przez dyrektywê
INSPIRE. Proponowane zmiany umo¿liwi³yby publiczne udostêpnienie statystycznych punktów adresowych. Ponadto projekt wprowadza³ równie¿ pewne zmiany natury porz¹dkowej
wynikaj¹ce z up³ywu czasu (prawie 10 lat) od opublikowania uchylanego rozporz¹dzenia.
Proponowane zmiany treci ustawy o statystyce publicznej zwi¹zane z przestrzenn¹ identyfikacj¹ obiektów dotyczy³y m.in.:
m integracji rejestru TERYT z pañstwowym rejestrem granic oraz powierzchni jednostek podzia³u terytorialnego kraju (PRG),
m pozyskanie danych geometrycznych z ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomoci) dotycz¹cych jednostek ewidencyjnych, obrêbów ewidencyjnych i dzia³ek ewidencyjnych,
m wzbogacenie identyfikatorów adresowych budynków o wspó³rzêdne x, y (tzw. punkty
adresowe),
m pozyskanie zbiorów map numerycznych dostosowanych do potrzeb GUS.
Niestety GUS i GUGiK nie wypracowa³y wspólnego stanowiska w tej sprawie. Proponowany projekt nie zosta³ zaakceptowany. G³ówny Geodeta Kraju zaproponowa³ w³asny, który
z kolei nie odzwierciedla potrzeb wspó³czesnej statystyki polskiej. Tym samym ustawa o
statystyce publicznej do tej pory nie zosta³a znowelizowana, uniemo¿liwiaj¹c tym samym
modernizacjê rejestru TERYT i udostêpnianie odniesienia przestrzennego statystycznych
punktów adresowych. Wspó³rzêdne punktów adresowych, jako dane statystyczne, pozostan¹ do wy³¹cznej dyspozycji s³u¿b statystycznych.

Identyfikatory
Wed³ug zasad budowy systemów informatycznych ka¿dy obiekt w bazie musi byæ jednoznacznie zidentyfikowany za pomoc¹ atrybutu. Atrybut taki najczêciej nazywany jest identyfikatorem. Powinien posiadaæ wartoæ unikaln¹ przynajmniej w skali ca³ego kraju. Identyfikator taki musi zapewniæ jednoznaczn¹ referencjê do obiektów zgromadzonych w bazach
danych przestrzennych, co umo¿liwia u¿ycia obiektów wraz z ich danymi geometrycznymi
i opisowymi przez innych u¿ytkowników. Obecnie nadaj¹c i aktualizuj¹c identyfikatory w
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bazach topograficznych i tematycznych nale¿y zachowaæ maksymaln¹ zgodnoæ z koncepcj¹
identyfikatorów wg zaleceñ INSPIRE, zgodnie z Generic Conceptual Model (INSPIRE,
2008).
Bez identyfikatorów budynków nie jest mo¿liwe zarz¹dzanie, integracja i udostêpnianie odpowiednich baz danych. W koncepcji WTBD uwzglêdniono koniecznoæ jednoznacznej identyfikacji budynków przez powi¹zanie ich z identyfikatorem EGiB. Po raz kolejny potwierdzono
niezbêdnoæ identyfikatorów przy podpisywaniu przez Jolantê Orliñsk¹, G³ównego Geodetê
Kraju oraz Piotra Kluzê, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci, porozumienia
reguluj¹cego wspó³pracê G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii oraz Ministerstwa Sprawiedliwoci w zakresie zapewnienia dostêpu do informacji o nieruchomociach w prowadzonych
rejestrach. W wyniku zawartego porozumienia podmioty zewnêtrzne uzyskaj¹ mo¿liwoæ zapoznania siê z treci¹ ksiêgi wieczystej o wskazanym identyfikatorze oraz danymi zgromadzonymi w EGiB opisuj¹cymi ujawnione w ksiêdze wieczystej przedmioty (tj. dzia³ki ewidencyjne,
budynki i lokale). Wspó³praca pomiêdzy GUGiK a Ministerstwem Sprawiedliwoci pozwoli na
udostêpnianie w formie elektronicznej tych informacji wydzia³om ksi¹g wieczystych s¹dów
powszechnych oraz urzêdom administracji prowadz¹cym EGiB.

Identyfikatory w rejestrze TERYT
Krajowy rejestr urzêdowy podzia³u terytorialnego kraju  zwany w skrócie rejestrem
terytorialnym jest systemem referencyjnym administracyjnego podzia³u terytorialnego kraju, prowadzonym w sposób zinformatyzowany przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego. Funkcjonuje on w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z pón. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad prowadzenia, stosowania i udostêpniania krajowego rejestru urzêdowego podzia³u terytorialnego kraju oraz zwi¹zanych z tym
obowi¹zków organów administracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.U.
Nr 157, poz. 1031 z pón. zm.).
Podstawowym celem krajowego rejestru urzêdowego podzia³u terytorialnego kraju (TERYT) jest zapewnienie jednoznacznej identyfikacji obiektów terytorialnych o ró¿nym poziomie
szczegó³owoci takich jak: województwo, powiat, gmina, miasto, miejscowoæ, rejon statystyczny, obwód spisowy, ulica, budynek i mieszkanie w badaniach statystycznych oraz innych
opracowaniach bêd¹cych podstaw¹ budowy systemu informacyjnego pañstwa. Rejestr TERYT bêd¹c narzêdziem do identyfikacji pozwala jednoczenie na gromadzenie niezbêdnych
danych dla wymienionych obiektów przestrzennych oraz zapewnia warunki do ich porównywania i prowadzenia analiz, co stanowi bardzo istotny czynnik przy wdra¿aniu dyrektywy
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiaj¹cej
infrastrukturê informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)  (Dz.Urz. UE
L 108 z 25.04.2007 r., str. 1-13).
Rejestr TERYT obejmuje nastêpuj¹ce systemy:
TERC
 identyfikatorów i nazw jednostek podzia³u administracyjnego,
SIMC
 identyfikatorów i nazw miejscowoci,
BREC
 rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
NOBC  identyfikacji adresowej ulic, nieruchomoci, budynków i mieszkañ,
ULIC
 centralnego katalogu ulic.
System utrzymywany jest w wysokiej aktualnoci, a jego skatalogowane identyfikatory
s¹ referencyjne dla innych systemów administracji publicznej, poniewa¿: stanowi¹ z mocy
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Rys. 1. Struktura identyfikatora TERYT. Identyfikator gminy z³o¿ony jest z siedmiu znaków zgodnie
z systematyk¹ NTS: X  region, XX  województwo, XX  podregion, XX  powiat, XX  gmina,
X  typ gminy

prawa obowi¹zuj¹cy standard identyfikacji terytorialnej dla organów prowadz¹cych urzêdowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, stosowane w innych ewidencjach, rejestrach i systemach odnosz¹cych siê do jednostek terytorialnych umo¿liwiaj¹ integracjê danych gromadzonych w tych systemach, mog¹ byæ stosowane w zakresie pe³nym
lub czêciowym, w zale¿noci od potrzeb danego rejestru lub systemu, umo¿liwiaj¹ opracowywanie i prezentowanie zjawisk spo³eczno-ekonomicznych w przekrojach o ró¿nym stopniu szczegó³owoci, tj.: województw, powiatów, gmin, dzielnic i delegatur w gminach miejskich, rejonów statystycznych i obwodów spisowych, miejscowoci i ulic, a tak¿e w podziale na miasta i wsie. Na rysunku 1 zaprezentowano strukturê identyfikatora TERYT.

Identyfikatory w ewidencji gruntów i budynków
Sposób identyfikacji budynków okrela Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 29 marca 2001 r. (Dz.U. nr 38
z dnia 2 maja 2001 r. poz. 454). Rozporz¹dzenie to dopuszcza dla budynków trzy rodzaje
identyfikatorów (kluczy g³ównych) w ewidencyjnych bazach danych:
WWPPGG_R.XXXX.NDZ.Nr_BUD
WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.Nr_BUD
WWPPGG_R.XXXX.Nr_BUD
gdzie: WW  województwo, PP  powiat, GG  gmina, R  rodzaj gminy, XXXX  numer
obrêbu, NDZ  numer dzia³ki ewidencyjnej, na której po³o¿ony jest budynek, Nr_Bud 
oznaczenie budynku, w którym Nr jest numerem ewidencyjnym budynku, ustalonym w
postaci liczby naturalnej.
Pierwsze dwa warianty identyfikatora EGiB zak³adaj¹ unikalnoæ numeru budynku w
ramach dzia³ki, trzeci unikalnoæ numeru budynku w ramach obrêbu ewidencyjnego. Wariant pierwszy ró¿ni siê od drugiego tym, ¿e w pierwszym wariancie numer dzia³ki jest
unikalny w ramach obrêbu ewidencyjnego, w drugim unikalnoæ numeru dzia³ki zapewniona
jest w ramach arkusza ewidencyjnego.

Przestrzenna identyfikacja punktów adresowych i budynków
Rola ewidencji gruntów i budynków w identyfikacji obiektów
O ile ³atwym wydaje siê rozwi¹zanie problemu identyfikacji przestrzennej jednostek podzia³u administracyjnego kraju przez zintegrowanie danych Pañstwowego Rejestru Granic
(PRG) z systemem TERYT, to sprawa identyfikacji przestrzennej ulic, budynków i punktów
adresowych jest nieco trudniejsza. Wymagaæ bêdzie integracji numerycznych danych graficznych pochodz¹cych z ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomoci) i baz
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danych referencyjnych, a tak¿e zharmonizowania s³owników TERYT z pañstwowym rejestrem nazw geograficznych. Niezbêdne bêdzie równie¿ uzyskanie warstwy graficznej budynków, ulic, punktów adresowych i powi¹zanie ich z czêci¹ opisow¹ systemu TERYT. S¹
to zadania ³atwo definiowalne lecz trudne do realizacji przy obecnym stanie danych EGiB
i organizacji s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej. Pewnym rozwi¹zaniem mo¿e byæ tu pos³u¿enie siê najbardziej aktualnymi danymi graficznymi pokrywaj¹cymi jednolicie ca³¹ Polskê, a
pochodz¹cymi z zakoñczonej przez GUGiK i ARiMR wektoryzacji map katastralnych. Dane
te, pomijaj¹c ci¹gle dyskutowany aspekt ich przydatnoci do modernizacji ewidencji gruntów i budynków, znakomicie nadaj¹ siê dla potrzeb statystyki publicznej i wiêkszoci us³ug
administracji publicznej. Z czasem, w miarê poprawiania sytuacji w ewidencji gruntów i
budynków, dane te mo¿na by zastêpowaæ referencyjnymi danymi dostarczanymi w sposób zorganizowany przez s³u¿bê geodezyjn¹ i kartograficzn¹, ze zmodernizowanych baz
danych, chocia¿by za porednictwem IPE (Integruj¹cej Platformy Elektronicznej) wykonanej w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego czy przez system GEOPORTAL. Pilotowe prace w tym zakresie, byæ mo¿e wytyczaj¹ce dalsze kierunki dzia³ania, prowadz¹ obecnie geodeci województw ³ódzkiego i mazowieckiego intensywnie wspó³pracuj¹cy z odpowiednimi Urzêdami Statystycznymi bezporednio podlegaj¹cymi GUS.
Ponadto, niezbêdnym wydaje siê tak¿e zintegrowanie systemu TERYT z obiektami wektorowymi uzyskanymi z ortofotomapy, w celu umo¿liwienia pe³nej prezentacji zawartoci
katalogów rejestru terytorialnego, jako danych przestrzennych odniesionych do faktycznej
sytuacji w terenie, a u³atwiaj¹cych proces interpretacji i identyfikacji jednostek i obiektów
terytorialnych oraz obrazowanie statystycznych analiz przestrzennych, a tak¿e prezentowanie zjawisk gospodarczych i spo³ecznych z uwzglêdnieniem zmiennych geograficznych.

Statystyczne punkty adresowe
GUS aktualnie prowadzi prace nad przygotowaniem statystycznych punktów adresowych
na potrzeby spisów powszechnych. Dotychczas przygotowano mapy cyfrowe dla 4 gmin
wytypowanych do próbnego spisu rolnego i dla 16 gmin wytypowanych do spisu próbnego
przed NSP 2011. Do koñca 2009 roku trwa³y prace w zakresie przygotowania wektorowych
granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych dla ca³ego kraju, które s¹ spójne z
granicami administracyjnymi z Pañstwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podzia³u terytorialnego kraju. Kolejnym etapem jest dostosowanie podzia³u statystycznego do
granic obrêbów ewidencyjnych na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Na
prze³omie roku 2009/2010 rozpocz¹³ proces budowy baz adresowych. Do tego celu wykorzystywane s¹ dane z ewidencji gruntów i budynków, Bazy Danych Obiektów Topograficznych
oraz szkice sytuacyjne znajduj¹ce siê w zasobach mapowych rejestru TERYT. Na terenach
wiejskich pomocniczo wykorzystuje siê równie¿ dane z LPIS (Land Parcel Identification
System). Podk³adem rastrowym dla tak przygotowanych warstw jest ortofotomapa. Na rysunku 2 przedstawiono fragment mapy przygotowanej dla Gubina w oparciu o szkice sytuacyjne
z TERYTu oraz ortofotomapê. W tym przypadku nie by³o jeszcze obchodu przedspisowego i
lokalizacji punktów za pomoc¹ GPS. Oznaczone na rysunku numery np.: 9811202 to identyfikatory obwodów spisowych. Zgodnie z rozporz¹dzeniem jest to identyfikator 7 cyfrowy (6
cyfr to id rejonu i siódma cyfra to nr obwodu w rejonie). Identyfikatory te s¹ unikalne na
terenie gminy. Zaprezentowany fragment mapy cyfrowej dla potrzeb spisu zawiera na tle ortofotomapy nastêpuj¹ce warstwy: podzia³ statystyczny, granice i numery rejonów statystycznych i obwodów spisowych, sieæ ulic i dróg, punkty adresowe.

14

JOANNA BAC-BRONOWICZ, JANUSZ DYGASZEWICZ, PIOTR GRZEMPOWSKI, RYSZARD NOWAK

Rys. 2. Fragment mapy cyfrowej do spisu próbnego przed NSP 2011

Wprowadzenie punktów adresowych pozwoli na zmianê dotychczasowego systemu identyfikacji przestrzennej i przejcie z przyporz¹dkowania obszarowego (obwody spisowe)
do przyporz¹dkowania punktowego. Ma to zasadnicze znaczenie dla zastosowañ geoinformatyki w statystyce oraz w budowie systemu informacyjnego pañstwa. Zmiana przyporz¹dkowania umo¿liwi bardziej elastyczne grupowanie danych np. zbieranych w narodowych
spisach powszechnych dla dowolnie ma³ych obszarów. Pozwoli tak¿e na utworzenie bazy
danych o charakterze przestrzennym, umo¿liwiaj¹cej dokonywanie analiz geostatystycznych
ró¿nych zjawisk istotnych dla zarz¹dzania pañstwem a dotycz¹cych: zdrowia (np. czêstoæ
wystêpowania okrelonych chorób w zale¿noci od odleg³oci zamieszkiwania od szlaków
komunikacyjnych z uwzglêdnieniem grup wiekowych), demografii (np. rednia odleg³oæ
zamieszkiwania dzieci od rodziców w kraju, województwie, powiecie, gminie, miejscowoci, osiedlu czy bloku ulic lub innym dowolnie zakrelonym obszarze, rednia odleg³oæ od
pracy, szko³y, szpitala), urbanistyki i planowania (np. pomocnych przy wyznaczaniu granic
aglomeracji miejskich, metropolii, opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego), rolnictwa i rodowiska (np. badanie struktury zasiewów, ska¿eñ rodowiska), gospodarki (np. badanie skutków oddzia³ywania uci¹¿liwych inwestycji drogowych i przemys³owych).
Przyporz¹dkowanie punktowe ze wspó³rzêdnymi x, y pozwoli te¿ uniezale¿niæ siê w prowadzonych badaniach od uci¹¿liwych zmian w podziale terytorialnym kraju, skutkuj¹cych
zwykle zmianami obwodów spisowych i wynikaj¹cymi st¹d pracoch³onnymi przeliczeniami.
U³atwi to analizê porównawcz¹ szeregów czasowych niezale¿nie od zmian zachodz¹cych
w tym podziale.
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Wykorzystanie danych z ewidencji gruntów i budynków
oraz punktów adresowych GUS do zasilenia i aktualizacji
warstwy budynków w WTBD
Mo¿liwoci pozyskania geometrii budynków z EGiB
Opracowanie standardu zasilania baz systemu informacji geograficznej warstw¹ budynków
w WBDT uwzglêdnia nie tylko zasilanie podstawowymi danymi geometrycznymi, ale dodatkowo daje mo¿liwoæ uzupe³niania bazy o dane opisowe, takie jak funkcje budynku itp. potrzebne
do ustalania punktów adresowych (identyfikacji przestrzennej) zarówno budynków mieszkalnych jak i u¿ytecznoci publicznej. Przeniesienie pe³nej informacji geometrycznej i opisowej z
EGiB do WTBD bez kontroli, zdaniem autorów, obecnie nie jest mo¿liwe ze wzglêdu na du¿¹
liczbê b³êdów w dok³adnoci okrelenia wspó³rzêdnych, mo¿liwoci wystêpowania b³êdów
przy imporcie danych, ich niekompletnoci oraz niejednoznacznego nadania identyfikatorów.
Ewidencyjne mapy numeryczne powsta³y w ostatnich latach w wiêkszoci w wyniku
digitalizacji zeskanowanych map ewidencyjnych i zasadniczych. Punkty znajduj¹ce siê na tej
mapie w przewa¿aj¹cej mierze s¹ wynikiem wektoryzacji rastra, a wiêc maj¹ stosunkowo
ma³¹ dok³adnoæ  zale¿n¹ od jakoci mapy analogowej, która w wyniku kalibracji rastra
ulega dalszym zniekszta³ceniom, a ostateczna dok³adnoæ po³o¿enia punktu zale¿y od dok³adnoci wskazania go na skalibrowanym rastrze. Oczywicie najmniej dok³adne wspó³rzêdne
bêd¹ dotyczy³y punktów powsta³ych z map ewidencyjnych w skali 1:5000, dok³adniejsze ze
skali 1:2000 czy te¿ 1:1000 lub z mapy zasadniczej. Tylko niewielka czêæ punktów ewidencyjnej mapy numerycznej ma odpowiedni¹ dok³adnoæ geodezyjn¹  to te punkty, których
zweryfikowane wspó³rzêdne zosta³y bezporednio wprowadzone do bazy punktów mapy
numerycznej. Uwagi powy¿sze nie dotycz¹ oczywicie tych map numerycznych, które powsta³y w wyniku nowego pomiaru  np. pe³nego odnowienia ewidencji gruntów i budynków
dla jednostki ewidencyjnej. Zdarzaj¹ siê te¿ mapy, w których czêæ dotycz¹ca granic dzia³ek,
u¿ytków i klas bonitacyjnych powsta³a w wiêkszoci w oparciu o digitalizacjê rastra natomiast budynki wprowadzone zosta³y w oparciu o pe³ny nowy pomiar terenowy.
Z powy¿szego wynika, ¿e dok³adnoæ okrelenia po³o¿enia elementów na ewidencyjnej
mapie numerycznej jest bardzo ró¿na, a o mo¿liwoci ich wykorzystania decydowaæ bêdzie
cel jakiemu maj¹ s³u¿yæ.
Mo¿liwoæ importowania bazy danych jest istotna przy zasilaniu innych baz danymi z
EGiB. Decyduj¹cy jest tu format eksportu plików z poszczególnych programów obs³uguj¹cych mapê ewidencyjn¹. Wprawdzie czêæ z tych programów eksportuje dane w formacie
dgn, czêæ w shp czy te¿ tango lub swing, lecz wspólny dla wszystkich jest format
swde okrelony w Rozporz¹dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w
sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wydaje siê wiêc, ¿e najlepszym sposobem powinno
byæ korzystanie z plików SWDE jako zestandaryzowanej struktury danych niezale¿nej od
programu u¿ywanego przez poszczególne starostwa do prowadzenia czêci opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków. Standard zosta³ wprowadzony w 2001 r. Od tego
czasu minê³o 9 lat. Ewentualne braki w standardzie SWDE oraz w programach i zawartoci
baz danych powinny byæ poprawione. W plikach SWDE, dotycz¹cych graficznej czêci
ewidencji, budynki s¹ opisane przez podanie wspó³rzêdnych punktów tworz¹cych kontur
budynku (numeryczny opis konturu wyznaczonego przez prostok¹tny rzut na p³aszczyznê
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poziom¹ zewnêtrznych p³aszczyzn cian zewnêtrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a
w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach - § 63 ust. 1
pkt 3 rozporz¹dzenia o ewidencji gruntów i budynków). Punkty opisuj¹ce kontur budynku
nie s¹ jednak opisywane ¿adnymi dodatkowymi atrybutami poza wspó³rzêdnymi. Z punktu
widzenia dok³adnoci pomiarów budynki nale¿¹ do I grupy dok³adnociowej pomiarów sytuacyjnych. Wskazanym by³oby okrelenie b³êdu po³o¿enia tych punktów wzglêdem osnowy.
Po³o¿enie budynków na mapach numerycznych jest okrelone na podstawie ró¿nych danych
 czêæ pochodzi z aktualnych pomiarów geodezyjnych, czêæ za jest wynikiem digitalizacji
mapy analogowej (z regu³y zasadniczej). Stanowi to dodatkow¹ przes³ankê przemawiaj¹c¹
za tym aby b³¹d po³o¿enia punktów okrelaj¹cych kontur budynku by³ okrelony. Zdarza siê
wprawdzie, ¿e punkt lub linia konturu budynku to jednoczenie granica dzia³ki, obrêbu, gminy itp. i wówczas jest okrelona punktem za³amania granicy, a ten w standardzie SWDE ma
pe³n¹ listê atrybutów (m.in. b³¹d po³o¿enia wzglêdem osnowy, kod stabilizacji, kod rzêdu
granicy). Sytuacja taka jest jednak rzadkoci¹. W rezultacie w wiêkszoci przypadków wprawdzie mamy w pliku SWDE okrelony kontur budynku, ale dok³adnoæ jego okrelenia musimy przyj¹æ w dobrej wierze za wystarczaj¹c¹.
Innym istotnym mankamentem graficznych plików SWDE jest brak przekazywania w
tym pliku istotnych atrybutów budynków. Jedyn¹ cech¹ budynku jak¹ mo¿na uzyskaæ z
tych plików jest funkcja budynku. Dziwi brak informacji o liczbie kondygnacji, która przecie¿ jest wywietlana na numerycznej mapie ewidencyjnej. Wprawdzie bardziej bogaty zakres informacji mo¿na uzyskaæ z czêci opisowej ewidencji (funkcjê u¿ytkow¹, liczbê kondygnacji nadziemnych, liczbê kondygnacji podziemnych, powierzchniê zabudowy, powierzchniê u¿ytkow¹, konstrukcjê cian zewnêtrznych, rok zakoñczenia budowy, kod KST budynku, adres, ród³o pochodzenie danych o budynku, wartoæ budynku, datê wyceny, KW lub
dokument w³asnoci), ale tylko w przypadku plików SWDE wydawanych ze zintegrowanych systemów obs³uguj¹cych czêæ graficzn¹ i opisow¹ ewidencji mo¿na oczekiwaæ jednoznacznej identyfikacji budynków. W przewa¿aj¹cej wiêkszoci czêæ graficzna i opisowa
ewidencji jest prowadzona w ró¿nych oprogramowaniach, a w rezultacie synchronizacja
identyfikatorów budynków jest dyskusyjna.

Import geometrii budynków oraz atrybutów opisowych z EGiB
W celu próby realizacji zadania zasilenia warstwy budynki w WTBD pozyskano zbiory
budynków w formacie SWDE piêciu obrêbów z obszaru Dolnego l¹ska, z dwóch ró¿nych
powiatów. Zbiory zawiera³y wy³¹cznie informacjê graficzn¹ bez czêci opisowej EGiB nieudostêpnionej przez orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ze wzglêdu na zawarte w niej dane osobowe.
Pozyskanie geometrii budynków z bazy EGiB za pomoc¹ standardu SWDE nie stwarza
problemów technicznych. Potencjalne problemy mog¹ wynikaæ z b³êdów topologicznych
budynków o skomplikowanej geometrii lub b³êdnej digitalizacji powoduj¹cej niejednospójnoæ obszaru (rys. 3).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e niektóre b³êdy topologiczne mog¹ wynikaæ z ró¿nic w sposobie
oraz mo¿liwoci budowy obiektów graficznych w ró¿nym oprogramowaniu stosowanym w
EGiB oraz WTBD. Nieusuniête b³êdy topologiczne stanowi¹ problem w generalizacji budynków oraz badaniu relacji pomiêdzy obiektami z ró¿nych warstw tematycznych. Zdaniem
autorów dane geometryczne pozyskane z EGiB nale¿y odpowiednio uprociæ w zale¿noci
od celu opracowania. Uproszczenie geometrii na pocz¹tkowym etapie tworzenia zasobu TOPO
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obejmuje m.in. usuniêcie wierzcho³ków, które nie powoduj¹ istotnych zmian kszta³tu obiektu, np. dodatkowe wierzcho³ki na linii prostej, za³amania obrysu wynikaj¹ce z b³êdów pomiarowych lub braku generalizacji podczas pomiarów bezporednich. Oszacowano, ¿e mo¿na
ju¿ na wstêpnym etapie wprowadzania geometrii budynków do wielorozdzielczej bazy danych usun¹æ 4-7% wierzcho³ków. Przyk³ady mo¿liwych do uproszczenia elementów przedstawiono na rysunku 4.

a

b

Rys. 3. Przyk³ady b³êdów wczytanej do ArcMap
geometrii budynków: a  b³êdnie wstawione wierzcho³ki budynków, b  b³êdnie wprowadzona enklawa

Rys. 4. Przyk³ad elementów geometrii
do uproszczenia

Kontrola topologii i uproszczenie geometrii nale¿y rozumieæ jako etap przygotowania budynków do generalizacji. Problem ten zostanie szczegó³owo przedstawiony w odrêbnym
opracowaniu.
Istotniejszym problemem zasilania WTBD z EGiB jest brak atrybutów opisowych wynikaj¹cych z zaniedbañ i braków w prowadzeniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
a tak¿e ró¿nic w stosowanych modelach pojêciowych EGiB i WTBD. Problemu nie stanowi pozyskanie takich atrybutów jak funkcja ogólna budynku, data utworzenia, data modyfikacji obiektu oraz liczba kondygnacji nadziemnych (uzyskiwanych z czêci opisowej
SWDE), natomiast problematyczne jest uzyskanie redniego b³êdu po³o¿enia punktów wyznaczaj¹cych obiekt. W EGiB obiekt BUDYNEK nie posiada atrybutu, który mówi wprost
o dok³adnoci jego pomiaru, jest natomiast odniesienie do operatu geodezyjnego. Powierzchnia zabudowy mo¿e byæ pozyskana ze wzglêdu na mo¿liwoæ wykorzystania tego atrybutu
jako jednego z parametrów stosowanych w generalizacji budynków (Bac-Bronowicz
i inni, 2009). W tabeli 1 zestawiono najistotniejsze wspólne atrybuty opisowe EGiB i WTBD.
Konieczne jest pozyskanie dodatkowych atrybutów, okrelonych w wytycznych TBD
z innych róde³ w celu opracowania tych warstw w pe³nym szeregu skalowym. W projekcie celowym 6T122005c/06552 opracowano zakres modeli pojêciowych warstw dotycz¹cych budynków dla skal 1: 10 000, 1: 50 000 i 1: 250 000.
Tabela 1. Zestawienie atrybutów obiektu BBD_A mo¿liwych do pozyskania z EGiB
Atrybuty budynku w EGIB
Data utworzenia obiektu DTU

Atrybuty budynku w TBD
Data utworzenia obiektu X_DATA_UTWO RZEN IA

Data weryfikacji danych DTW

Data modyfikacji obiektu X_DATA_MO DYFIK ACJI

K od funkcji u¿ytkowej FUZ

Przewa¿aj¹ca funkcja budynku FUN K CJA_O GO LN A

Liczba kondygnacji nadziemnych LK N

Liczba kondygnacji L_K O N DYGN ACJI

ród³o danych o po³o¿eniu RK RG
odniesienie do operatu geodezyjnego
Brak mo¿liwoci bezporedniego przeniesienia do TBD

redni b³¹d po³o¿enia obiektu [m] X_DO K L_GEO M

Pole powierzchni zabudowy PEW

Uwaga: atrybut nie wymagany w WTBD.
Pomocny przy generalizacji
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Identyfikatory w NOBC a w EGiB
W systemie NOBC identyfikator jest zgodny z identyfikatorem budynku z EGiB tylko w
czêci dotycz¹cej identyfikacji województwa, powiatu, gminy i rodzaju gminy. W dalszej
czêci identyfikatora NOBC wystêpuje oznaczenie miejscowoci, ulicy, numeru domu, numeru budynku na nieruchomoci oraz opis adresu budynku.
m Miejscowoæ z NOBC, w wiêkszoci przypadków, jest to¿sama z obrêbem ewidencyjnym lub grup¹ obrêbów w ewidencji gruntów i budynków  przysió³ki i kolonie
wchodz¹ z regu³y w sk³ad wiêkszych obrêbów ewidencyjnych, mog¹ byæ jednak
odmiennymi miejscowociami. W identyfikatorze ewidencyjnym obrêb reprezentowany jest przez jego numer  mo¿liwe jest jednak zidentyfikowanie g³ównej miejscowoci znajduj¹cej siê w obrêbie.
m Ulica i numer domu  te dwa pola z NOBC s¹ atrybutami budynku w bazach ewidencyjnych.
m Numer budynku na nieruchomoci  w NOBC jest zwi¹zany z kolejnoci¹ oddawania
budynków do u¿ytku, a w EGiB numeracja na dzia³ce ma charakter przypadkowy.
m Opis adresu budynku  ta informacja jest niezbêdna dla jednoznacznej identyfikacji budynku w NOBC. K³opotliw¹ sytuacj¹ jest ta, w której na jednej dzia³ce postawionych
jest kilka budynków o tej samej funkcji (mieszkalne, gospodarcze, przemys³owe itd.).
Ewidencja gruntów i budynków w odró¿nieniu od NOBC ewidencjonuje wszystkie budynki, a ich funkcja podstawowa jest zgodna z Klasyfikacj¹ rodków Trwa³ych (KT).
W ewidencji gruntów i budynków w opisie budynku wystêpuje pole adres. Za³o¿ono
jednak, ¿e budynek mo¿e mieæ kilka adresów. Definicja budynku w ewidencji jest zgodna z
definicj¹ obiektu budowlanego, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. System NOBC jest identyfikacj¹ adresow¹  nie jest istotny w nim fizyczny obraz budynku. Jeden identyfikator budynku w ewidencji gruntów i budynków mo¿e
wiêc mieæ kilka identyfikatorów w NOBC np. budynek mieszkalny wielorodzinny (wieloadresowy) bêdzie mia³ jeden identyfikator w ewidencji, a kilka identyfikatorów w NOBC.
Reasumuj¹c:
1. Mo¿liwa jest czêciowa synchronizacja NOBC z budynkami zapisanymi w bazach ewidencji gruntów i budynków.
2. Jednoznacznie bêdzie mo¿na zidentyfikowaæ tylko budynki mieszkalne i inne budynki
niemieszkalne wtedy gdy na dzia³ce jest jeden budynek (o funkcji: mieszkalny lub inny
budynek niemieszkalny  taki atrybut musi mieæ budynek zapisany w bazie ewidencji
gruntów oraz adresy tych budynków i ich numery bêd¹ zgodne  w bazach ewidencyjnych i w NOBC). Dotyczy to budynków jednowejciowych - jeden adres. Przy budynkach wielorodzinnych maj¹cych kilka adresów (kilka klatek schodowych oznaczonych
odrêbnymi numerami adresowymi) taka identyfikacja bêdzie niemo¿liwa. Mo¿na siê tak¿e
spodziewaæ problemów z identyfikacj¹ ulic  programy do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków maj¹ wprawdzie w wiêkszoci zes³ownikowane ulice ale:
 s³owniki te s¹ s³ownikami wewnêtrznymi programów i nie korzystaj¹ ze s³owników
ujednoliconych dla ca³ego kraju,
 pole miejscowoæ by³o w pierwszych programach informatyzuj¹cych ewidencjê gruntów i budynków polem tekstowym i nie podlega³o ¿adnej kontroli, a bazy informatyczne
powstawa³y przez przepisanie informacji z papierowych rejestrów gruntów.
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Podstaw¹ do wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków s¹: wpisy dokonane
w ksiêgach wieczystych, prawomocne orzeczenia s¹dowe, umowy zawarte w formie aktów notarialnych, ostateczne decyzje administracyjne, dyspozycje zawartych w aktach normatywnych, umowy dzier¿awy. B³êdy pope³nione w tych dokumentach s¹ przenoszone do
ewidencji gruntów i budynków.
Wyst¹pienie wiêcej ni¿ jednego budynku mieszkalnego na dzia³ce, w sytuacji w której
prawid³owo okrelono adres budynku zarówno, w NOBC jak i ewidencji gruntów i budynków da jednoznaczny rezultat. Wiêksze problemy mog¹ wyst¹piæ w przypadku obiektów
zbiorowego zakwaterowania  takie budynki, oprócz mieszkalnych, s¹ rejestrowane w NOBC.
W ewidencji gruntów i budynków bêd¹ to budynki których funkcjê okrelono jako inne
budynki niemieszkalne.
Zgodnie z Klasyfikacj¹ rodków Trwa³ych (KT) okrelon¹ przez GUS do innych budynków niemieszkalnych zaliczamy: hotele i podobne budynki krótkotrwa³ego zakwaterowania (z wyj¹tkiem hoteli robotniczych), schroniska m³odzie¿owe, schroniska górskie, domki
kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozosta³e budynki zakwaterowania turystycznego, restauracje, bary, sto³ówki, budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i
czynnoci religijnych w tym: kocio³y, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, itp., cmentarze
i obiekty z nimi zwi¹zane, domy pogrzebowe, krematoria, obiekty budowlane wpisane do
rejestru zabytków i objête indywidualn¹ ochron¹ konserwatorsk¹ oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury, zak³ady karne i poprawcze, areszty ledcze, schroniska dla nieletnich,
budynki koszarowe, obiekty miejskie u¿ytecznoci publicznej, takie jak wiaty autobusowe,
toalety publiczne, ³anie itp., pozosta³e budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione.
Rodzaj ten nie obejmuje: restauracji, barów, itp. w budynkach mieszkalnych oraz w centrach
handlowych, budek telefonicznych.

Mo¿liwoæ pozyskania informacji o punktach adresowych z EGiB oraz GUS
Informacjê dotycz¹c¹ punktów adresowych mo¿na pozyskaæ z dwóch róde³: EGiB i GUS.
W EGiB obiekt punkty adresowe (ADR) zawiera: adresy osób fizycznych i prawnych, adresy
budynków oraz adresy czêci dzia³ek ewidencyjnych. Punkty adresowe po³¹czone s¹ przez
relacjê z budynkami i dzia³kami, co pozwala na okrelenie ich po³o¿enia wewn¹trz obrysu.
Standard SWDE nie zapewnia bezporedniej mo¿liwoci przeniesienia georeferencji punktów
adresowych. Brak informacji w czêci graficznej o wspó³rzêdnych punktu wstawienia adresu.
Przy pozyskaniu punktów adresowych z EGiB wystêpuj¹ problemy z identyfikacj¹ ulic.
W obiekcie ADR brakuje identyfikatora, a nazwa ulicy wystêpuje jako atrybut (ULC) typu
tekstowego, w zwi¹zku z czym nazwa tej samej ulicy mo¿e byæ wprowadzana dla adresów
w ró¿ny sposób, m.in. przy nazwach dwucz³onowych wystêpuje problem ich kolejnoci
oraz stosowania lub niestosowania skrótów. W TBD wystêpuje identyfikator ulicy ID_ULICY oraz s³ownik ULICE, co zapewnia teoretyczn¹ jednoznacznoæ stosowanego nazewnictwa wewn¹trz bazy (np. TERYT ULIC). Nie istnieje mo¿liwoæ bezporedniego po³¹czenia
tych baz danych. Jest mo¿liwoæ pozyskania daty utworzenia obiektów oraz ich weryfikacji.
Wspólne atrybuty punktów adresowych w EGiB i TBD przedstawiono w tabeli 2.
W bazie danych GUS punkty adresowe (NOBC) posiadaj¹ atrybuty wspólne z TBD w zakresie numerów porz¹dkowych oraz identyfikatorów ulic i s³ownika ulic. Nale¿y jednak
zaznaczyæ, ¿e nie istnieje mo¿liwoæ bezporedniego po³¹czenia tych baz danych ze wzglêdu
na odrêbne zasady nadawania identyfikatorów ulic. Niezbêdne jest wiêc ich uzgodnienie.
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Baza punktów adresowych GUS obecnie nie posiada georeferencji i dotyczy tylko punktów
adresowych budynków mieszkalnych. Zestawienie wspólnych atrybutów punktów adresowych TBD i systemu NOBC zestawiono w tabeli 3.
Tabela 2. Zestawienie atrybutów obiektu ARAD_P  punkty adresowe mo¿liwych
do pozyskania z EGiB
Atrybuty adre s u AD R w EGIB

Atrybuty punktu adre s owe go w TBD

N umer porz¹dkowy domu N RA

G³ówna czêæ numeru N UMER

Ulica ULC

O dniesienie adresu do ulicy ID_ULICY S³ownik ULICE

Dodatkowe oznaczenie PO DN UMER
Data utworzenia obiektu DTU

Data utworzenia obiektu X_DATA_UTWO RZEN IA

Data weryfikacji danych DTW

Data modyfikacji obiektu X_DATA_MO DYFIK ACJI

Tabela 3. Zestawienie atrybutów obiektu ARAD_P  punkty adresowe mo¿liwych
do pozyskania ze zbioru NOBC
Atrybuty adre s u w NOBC

Atrybuty punktu adre s owe go w TBD

Numer domu NR_DO MU

G³ówna czêæ numeru NUMER
Dodatkowe oznaczenie PO DNUMER

Identyfikator ulicy ULICA_SYMBO L
Nazwa ulicy w pe³nym brzmieniu ULICA_NAZWA

O dniesienie adresu do ulicy ID_ULICY
S³ownik ULICE

Podsumowanie
Obecnie polskie rodowisko geodezyjne i kartograficzne jest w trakcie realizacji szybkiej
budowy systemu zarz¹dzania zbiorami danych georeferencyjnych.
Jednym z podstawowych warunków funkcjonowania infrastruktury informacji jest jej
interoperacyjnoæ, czyli zapewnienie przechowywania, udostêpniania oraz utrzymywania
danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu, ³¹czenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodz¹cych z ró¿nych róde³ i wspólne korzystanie z danych przez wielu
u¿ytkowników i wiele aplikacji. Konieczna jest wiêc harmonizacja instrukcji i wytycznych
technicznych (w tym za³¹czników do rozporz¹dzenia do Ustawy o IIP). Rozporz¹dzenia do
tej ustawy musz¹ byæ spójne i jednoznacznie uzgodnione, zarówno w za³o¿eniach ogólnych
jak i szczegó³ach, gdy¿ bêd¹ podstaw¹ opracowañ georeferencyjnych w Polsce na nastêpne
lata ustalaj¹c swoj¹ treci¹ jakoæ tych produktów. Jest to warunek unikniêcia redundancji
pozyskiwania danych i ich niespójnoci.
Jednym z pierwszych zadañ po wprowadzeniu Ustawy o IIP wydaje siê konieczne opracowanie systemu zapewniaj¹cego: jednolitoæ i niezmiennoæ identyfikatorów; jednolitoæ
standardów wymiany informacji miêdzy systemami, a tak¿e powi¹zania wewn¹trzresortowego obiektów z baz danych, np. numeru obrêbu spisowego z systemem TERYT. Na tym
etapie konieczne jest planowanie perspektywiczne, gdy¿ tak du¿e bazy wymagaj¹ standardów niezmiennych przynajmniej przez kilka lat. Wszystkie te za³o¿enia musz¹ byæ realizowane przy sprawnie funkcjonuj¹cym i bardzo zaawansowanym technologicznie systemie: kontroli danych w czasie przyjmowania ich do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
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zarz¹dzania danymi (Adamczewski, 2009), co tak¿e wynika z dotychczasowych Wytycznych technicznych TBD, które s¹ podstaw¹ wyró¿nienia grup obiektów w WTBD. Dane
musz¹ byæ potraktowane ca³ociowo, a wiêc z pe³n¹ kontrol¹ ich zale¿noci topologicznych.
Rozporz¹dzenia do Ustawy IIP musz¹ precyzyjnie regulowaæ m.in. zasilanie bazy WTBD
danymi z EGiB. Na mo¿liwoæ konwersji danych ewidencyjnych negatywnie wp³ywa ich niewystarczaj¹ca kompletnoæ oraz jakoæ. Wp³ywu niekompletnoci danych na op³acalnoæ konwersji
nie da siê jednoznacznie oceniæ. Zdaniem autorów konwersja op³acalna jest tylko w przypadku
wykorzystania danych ze zmodernizowanej EGiB oraz prowadzonych w zintegrowanym systemie obs³uguj¹cym jednoczenie czêæ graficzn¹ i opisow¹ ewidencji, pokrywaj¹cych w ca³oci
obszar konwersji. Jednym z najwiêkszych problemów przy zasilaniu bazy WTBD budynkami z
EGiB jest niejednoznacznoæ danych opisowych (funkcja, adres, rejon spisowy itd.).
W artykule zasygnalizowano zasilanie budynkami WBDT tak¿e w taki sposób, aby mo¿na
by³o je wykorzystaæ m.in. do badañ geostatystycznych przy analizach geograficznych dotycz¹cych ludnoci i procesów demograficznych  np. miejsc i statusu zamieszkania, ekonomicznej
charakterystyki ludnoci (czasów dojazdów do szkó³ i szpitali), migracji. Opracowanie zintegrowanego, spójnego i wydajnego systemu informacji geograficznej o budynkach i ich mieszkañcach jest potrzebne do przeprowadzenia spisu powszechnego w 2011 r. Informacje takie s¹ tak¿e
niezbêdne do zarz¹dzania kryzysowego, dzia³añ antykryzysowych i innych potrzeb zg³aszanych
przez u¿ytkowników w orodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
ród³ami pozyskania informacji geometrycznej i opisowej dla budynków mog¹ byæ nie
tylko numeryczne bazy danych ewidencji gruntów i budynków, ale tak¿e informacje pochodz¹ce z ewidencji numeracji porz¹dkowej nieruchomoci prowadzone przez gminy, dane pozyskane w ramach wywiadu i pomiaru terenowego, aktualne dane z bazy TERYT, ortofotomapa
cyfrowa i krawêdzie wyznaczone ze skaningu laserowego. W literaturze proponuje siê wyznaczenie krawêdzi budynków w p³aszczynie xy z ortofotomapy, natomiast okrelenie wysokoci, wyznaczanej metod¹ aktywnego konturu, ze skaningu laserowego (Borkowski, 2007).
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Abstract
Quick and effective updating of the Topographic Database is essential for realization of the assumptions of the INSPIRE Directive. Buildings, as one of the main elements of the reference databases,
should be registered at the greatest level of accuracy.
In the paper, options of supplying Multiresolution Database (MRDB) with data connected with buildings and taken from the Land and Property Register (EGiB) are presented. The study includes
analyses of the following databases: the Topographic Database, the Land and Property Register and
databases of the Central Statistical Office (GUS) with special emphasis put on buildings. The study
intends to assess the possibility of harmonization of databases on the level of buildings layers.
In the next part of the work, the way to supplement buildings class in the Topographic Database was
suggested. The following experiments are described: import of building geometry from the Land and
Property Register to the Topographic Database and verification of usefulness of data from the database of the Central Statistical Office. It is suggested to link the addresses taken from the Land and
Property Register with the address points from MRDB and to verify them during the general census
carried out by Central Statistical Office. The study concludes with the results of analyses and researches carried out.
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