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Wstêp
Dyrektywa INSPIRE (Dyrektywa, 2007) zwróci³a uwagê na problem interoperacyjnoci
informacji przestrzennej w wielu krajach europejskich. Wczeniej kwestie zwi¹zane z interoperacyjnoci¹ dotyczy³y g³ównie zbiorów danych przestrzennych, które powstawa³y z
wykorzystaniem ró¿nych systemów informatycznych na terenie poszczególnych pañstw.
Sprawa wymiany danych przestrzennych funkcjonuj¹cych w ró¿nych systemach w obrêbie
jednego kraju, ci¹gle jeszcze sprawia du¿o problemów. Jeszcze bardziej z³o¿ona jest wymiana danych przestrzennych pomiêdzy ró¿nymi pañstwami europejskimi, które d¹¿¹ do ich
integracji. Mniejszy problem stanowi tu ró¿norodnoæ systemów informatycznych, za g³ównym problemem jest sposób opisu tej samej przestrzeni reprezentowany przez istnienie klas
w ró¿ny sposób charakteryzowanych i nazywanych, które w rzeczywistoci dotycz¹ tych
samych obiektów. Przy czym nie chodzi tu o umo¿liwienie wymiany i ³¹czenia danych w
ogóle, ale o tak¹ wymianê i integracjê, która w mo¿liwie pe³ny sposób odbywa³aby siê automatycznie.
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Wspó³praca polskiej oraz niemieckiej s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej w tym zakresie
oparta jest na podpisanych przez G³ównego Geodetê Kraju trzech porozumieniach z s¹siaduj¹cymi z Polsk¹ niemieckimi landami i polega na wzajemnej wymianie danych geodezyjnych,
kartograficznych, fotogrametrycznych. Porozumienia te, zawarte zosta³y miêdzy innymi z:
m Prezesem Urzêdu Pomiarów Geodezyjnych i Geoinformacji Brandenburgii w listopadzie 2008 roku w Berlinie,
m Naczelnym Dyrektorem Urzêdu Krajowego ds. Administracji Wewnêtrznej dla Meklemburgii  Pomorza Przedniego w marcu 2009 roku w Warszawie i Szwerinie,
m Prezesem G³ównego Urzêdu ds. Geoinformacji Bazowych i Pomiarów Kraju Saksonii
równie¿ w marcu 2009 roku w Warszawie i Drenie.
Strony porozumieñ zobowi¹za³y siê wzajemnie do udostêpniania informacji geograficznych w celu wykonywania zadañ administracyjnych o znaczeniu transgranicznym. W szczególnoci udostêpnianie to dotyczy informacji pochodz¹cych z systemów GIS, materia³ów
geodezyjnych, kartograficznych i fotogrametrycznych w formie analogowej i cyfrowej oraz
obserwacji z permanentnych stacji referencyjnych GNSS.
W przypadku bazy danych obiektów topograficznych i map topograficznych, udostêpnianie dotyczy obszarów przygranicznych w pasie oko³o 25 km od granicy pañstwowej po
obu stronach granicy z dope³nieniem do pe³nego god³a mapy w danej skali. Udostêpnianie
materia³ów ma s³u¿yæ przede wszystkim opracowaniu urzêdowych map topograficznych
oraz przygotowaniu danych geodezyjnych i kartograficznych dla lokalnych i krajowych infrastruktur informacji przestrzennej w poszczególnych krajach.
Porozumienia zawarte zosta³y na okres 5 lat z perspektyw¹ ich przed³u¿enia na nastêpny
rok kalendarzowy, chyba ¿e jedna ze stron porozumienia wyst¹pi z ¿yczeniem zakoñczenia
wspó³pracy.
Efektem podpisanych porozumieñ by³o spotkanie przedstawicieli s³u¿b geodezyjnych i
kartograficznych Polski i landów niemieckich w Drenie w lipcu 2009 roku, na którym
uzgodniono ogólny harmonogram prac nad spójnym modelem bazy danych obiektów topograficznych w obszarze przygranicznym, wykorzystuj¹cym obiekty topograficzne pozyskiwane w ramach budowanych baz: BDOT (TBD, 2008) w Polsce i ATKIS (ATKIS, 2009) w
Niemczech.
Prace te mia³yby polegaæ w szczególnoci na wykonaniu prac eksperckich w zakresie
harmonizacji bazy danych obiektów topograficznych w strefie przygranicznej wzd³u¿ granicy pomiêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec.
Dla potwierdzenia tego faktu w po³owie padziernika 2010 r. odby³o siê w Warszawie
dwudniowe robocze spotkanie z udzia³em przedstawicieli s³u¿by geodezyjnej i kartograficznej z Polski i Niemiec, którego celem by³o:
m omówienie dotychczasowych wyników wynikaj¹cych z przeprowadzonych prac eksperckich,
m ustalenie zakresu przysz³ych prac wdro¿eniowo-pilota¿owych w zakresie TOPO i
KARTO na wybranych obszarach Polski i Niemiec,
m omówienie mo¿liwoci finansowania projektu dla ca³ej strefy przygranicznej polskoniemieckiej ze rodków unijnych.
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Prace eksperckie w zakresie harmonizacji bazy danych
obiektów topograficznych w strefie przygranicznej
na przyk³adzie granicy pomiêdzy
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec
w wietle za³o¿eñ dyrektywy INSPIRE
Opracowana ekspertyza w sposób ca³ociowy opisuje wyszczególnione w tytule kwestie sk³adaj¹ce siê na kompleks zagadnieñ, które planuje siê zrealizowaæ w ramach dalszej
wspó³pracy pomiêdzy grupami roboczymi Polski i Niemiec na podstawie zawartych ustaleñ
i porozumieñ. Jest nadzieja, ¿e mog¹ one byæ pierwszym modelowym rozwi¹zaniem obrazuj¹cym praktyczne zastosowanie dyrektywy INSPIRE w omawianym zakresie we Wspólnocie Europejskiej.
W preambule dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa, 2007) czytamy m.in.:
(3) Problemy dotycz¹ce mo¿liwoci uzyskania, jakoci, organizacji, dostêpnoci i wspólnego korzystania z informacji przestrzennej pojawiaj¹ siê w wielu kwestiach zwi¹zanych z
polityk¹ i informacj¹ i s¹ napotykane przez organy publiczne na ró¿nych poziomach. Rozwi¹zanie tych problemów wymaga dzia³añ nastawionych na wymianê, wspólne korzystanie,
dostêp i u¿ytkowanie interoperacyjnych danych przestrzennych i us³ug dotycz¹cych danych
przestrzennych na ró¿nych szczeblach organów publicznych i w ró¿nych sektorach. Nale¿y w
zwi¹zku z tym utworzyæ infrastrukturê informacji przestrzennej we Wspólnocie.
(5) Infrastruktura INSPIRE powinna byæ oparta na infrastrukturach informacji przestrzennej tworzonych przez pañstwa cz³onkowskie i dostosowywanych do wspólnych przepisów wykonawczych, uzupe³nianych przez dzia³ania na szczeblu Wspólnoty. Dzia³ania te powinny zapewniæ zgodnoæ infrastruktur informacji przestrzennej stworzonych przez pañstwa
cz³onkowskie i mo¿liwoæ ich stosowania w kontekcie wspólnotowym i transgranicznym.
(6) Infrastruktury informacji przestrzennej w pañstwach cz³onkowskich powinny byæ zaprojektowane tak, aby zapewniæ przechowywanie, udostêpnianie oraz utrzymywanie danych
przestrzennych na odpowiednim szczeblu; aby by³o mo¿liwe ³¹czenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodz¹cych z ró¿nych róde³ we Wspólnocie i wspólne korzystanie z
nich przez wielu u¿ytkowników i wiele aplikacji; aby by³o mo¿liwe wspólne korzystanie z
danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne
organy publiczne; aby dane przestrzenne by³y udostêpniane na warunkach, które nie ograniczaj¹ bezzasadnie ich szerokiego wykorzystywania; aby ³atwo by³o wyszukaæ dostêpne dane
przestrzenne, oceniæ ich przydatnoæ dla okrelonego celu oraz poznaæ warunki dotycz¹ce ich
wykorzystywania.
(16) Poniewa¿ du¿a ró¿norodnoæ formatów i struktur, w jakich s¹ zorganizowane i udostêpniane we Wspólnocie dane przestrzenne, utrudnia efektywne formu³owanie, wdra¿anie,
monitorowanie i ocenê prawodawstwa wspólnotowego maj¹cego bezporedni lub poredni
wp³yw na rodowisko, nale¿y przyj¹æ rodki wykonawcze u³atwiaj¹ce korzystanie z danych
przestrzennych pochodz¹cych z ró¿nych róde³ w pañstwach cz³onkowskich. rodki te powinny mieæ na celu doprowadzenie do interoperacyjnoci zbiorów danych przestrzennych, a
pañstwa cz³onkowskie powinny zapewniæ, ¿eby wszelkie dane lub informacje potrzebne do
osi¹gniêcia interoperacyjnoci by³y dostêpne na warunkach, które nie ograniczaj¹ ich u¿ycia
do tego celu. W miarê mo¿liwoci przepisy wykonawcze powinny byæ oparte na normach
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miêdzynarodowych i nie powinny byæ ród³em nadmiernych kosztów dla pañstw cz³onkowskich.
Powy¿sze stwierdzenia leg³y u podstaw podjêtych przez G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii decyzji zwi¹zanych z wykonaniem opracowañ eksperckich, dotycz¹cych ustalenia
zale¿noci i porównania modeli pojêciowych oraz sprawdzenia mo¿liwoci wykorzystywania w praktyce obiektowych baz danych topograficznych, które funkcjonuj¹ w Niemczech i
Polsce.
Celem ekspertyzy by³o wskazanie propozycji optymalnych rozwi¹zañ, które umo¿liwia³yby wzajemn¹ (przez stronê niemieck¹ i polsk¹) wymianê danych okrelonych fragmentów
obszarowych w przedmiotowym konkretnie ustalonym zakresie obejmuj¹cym strefê nadgraniczn¹. Zak³ada siê, ¿e w pierwszej kolejnoci mog³oby to dotyczyæ wizualizacji kartograficznych  map topograficznych w skali 1: 10 000, a nastêpnie innych skal map topograficznych i ogólnogeograficznych, a w dalszej kolejnoci wykorzystania zharmonizowanych baz
danych przez u¿ytkowników innych bran¿.
Tematyka ekspertyzy dotyczy³a porównania na wskazanym poziomie skalowym
(1: 10 000) niemieckiego systemu ATKIS (ATKIS, 2009) jako komponentu systemu AAA (AFIS,
ALKIS, ATKIS) oraz polskiego sytemu TBD  Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD,
2008). Jest to byæ mo¿e jedna z wielu inicjatyw maj¹cych na celu wdra¿anie za³o¿eñ zawartych
w dyrektywnie INSPIRE, w kontekcie wspólnotowym i transgranicznym.
Zakres prac eksperckich obejmowa³ m.in.:
1. Porównanie systemu TBD z systemem ATKIS w zakresie obowi¹zuj¹cych w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec struktur baz danych oraz modeli
TOPO.
2. Przedstawienie koncepcji transferu danych obiektowych pomiêdzy systemami ATKIS
i TBD.
3. Porównanie komponentów ATKIS i TBD w strukturach geoportali narodowych i krajowych, obowi¹zuj¹cych w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec, z
uwzglêdnieniem za³o¿eñ dyrektywy INSPIRE.
4. Porównanie systemu ATKIS z systemem TBD w zakresie modeli KARTO.
5. Przedstawienie kompleksowych wniosków pozwalaj¹cych na wykonanie prac pilota¿owych umo¿liwiaj¹cych opracowanie zharmonizowanych baz danych obiektów topograficznych w obszarze nadgranicznym Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
Prace nad ekspertyz¹ podjêto w oparciu o dostêpn¹ w Polsce i w Niemczech szczegó³ow¹
dokumentacjê techniczn¹, która dotyczy³a systemów TBD (TBD, 2008) i AAA (ATKIS, 2009).

Krótka charakterystyka systemu ATKIS jako czêci AAA
ATKIS jest czêci¹ jednolitego zintegrowanego systemu georeferencyjnych baz danych
w Republice Federalnej Niemiec zwanego AAA. W sk³ad systemu AAA wchodz¹:
AFIS  Amtliches Festpunktinformationssystem  Urzêdowy System Informacyjny Osnów.
System ten sk³ada siê z nastêpuj¹cych komponentów ogólnych:
 Osnowy poziome;
 Osnowy pionowe;
 Osnowy grawimetryczne.
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ALKIS  Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem  Urzêdowy System Informacyjny Katastru Nieruchomoci. System ten sk³ada siê z nastêpuj¹cych komponentów:
 Mapa nieruchomoci;
 Ksiêga nieruchomoci;
 Rejestr punktów.
ATKIS  Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem  Urzêdowy Topograficzno-Kartograficzny System Informacyjny. System ten sk³ada siê z nastêpuj¹cych komponentów obejmuj¹cych:
 Cyfrowe Modele Krajobrazu;
 Cyfrowe Mapy Topograficzne;
 Cyfrowe Modele Terenu;
oraz niezale¿ne od modelowania w AAA produkty grupy ATKIS:
 Cyfrowe Modele Zdjêæ;
 Cyfrowe Ortofotomapy.
Urzêdowy Topograficzno-Kartograficzny System Informacyjny ATKIS jest wspó³tworzony przez agendy kartowania 16 landów RFN i koordynowany przez Federalny Urz¹d do
spraw Kartografii i Geodezji (BKG  Bundesamt für Kartographie und Geodäsie). Prawa
autora i dystrybutora produktów tego systemu posiada Komitet do Spraw Administracji Geodezyjnej Krajów Zwi¹zkowych Republiki Federalnej Niemiec (AdV),
Sk³adowymi systemu ATKIS s¹:
1. Numeryczne Modele Krajobrazu  Digitale Landschaftsmodelle:
Bazowy - Digitales Basis-Landschaftsmodell (Basis-DLM)
Digitales Landschaftsmodell 50 (DLM50)
Digitales Landschaftsmodell 1000 (DLM1000)
2. Numeryczne Modele Rzeby Terenu  Digitale Geländemodelle
Digitales Geländemodell 5 (DGM5)
Digitales Geländemodell 25 (DGM25)
Digitales Geländemodell 50 (DGM50)
Niemiec - Digitales Geländemodell Deutschland (DGM-D)
Digitales Geländemodell 250 (DGM250)
Digitales Geländemodell 1000 (DGM1000)
3. Numeryczne Mapy Topograficzne  Digitale Topographische Karten
Digitale Topographische Karte 1: 10 000 (DTK10)
Digitale Topographische Karte 1: 25 000 (DTK25)
Digitale Topographische Karte 1: 50 000 (DTK50)
Digitale Topographische Karte 1: 100 000 (DTK100)
Digitale Topographische Karte 1: 250 000 (DTK250)
Digitale Topographische Karte 1: 1 000 000 (DTK1000)
4. Numeryczne ortofotomapy (DOP).
Na rysunku zosta³o zaprezentowane tworzenie zasobu bazy danych systemu ATKIS. Na
jego czêci sk³adaj¹ siê dane topograficzne, budynki z ALK, rzeba terenu z DGM oraz mapy
topograficzne DTK.
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Koncepcja wspólnej bazy danych ATKIS  TBD
Podstaw¹ opracowanej koncepcji by³a analiza porównawcza zawartoci informacyjnej
systemów ATKIS i TBD. W trakcie prowadzonych prac uznano, i¿ warto zajmowaæ siê
spraw¹ koncepcji wspólnej bazy danych (WBD) pod warunkiem, ¿e opis reprezentatywnej
przestrzeni obu pañstw, przynajmniej w jakiej czêci, bêdzie podobny. Oznacza to, i¿ rodzaje i sposoby opisu obiektów sklasyfikowanych w wy¿ej wymienionych systemach bêd¹
mia³y czêci wspólne. Podstaw¹ przeprowadzonej analizy by³y materia³y otrzymane z Niemiec (ATKIS, 2009) oraz modele pojêciowe TBD utworzone w ramach tzw. projektu norweskiego (Projekt norweski, 2009) i wytyczne TBD (TBD, 2008).
Wszystkie obiekty znajduj¹ce siê w obu systemach zosta³y podzielone na dwie grupy:
1) obiekty, które znalaz³y siê tylko w jednym systemie,
2) obiekty, które wyst¹pi³y w obu systemach.
Obiektów nale¿¹cych do pierwszej grupy by³o mniej ni¿ tych, które mo¿na by³o zaliczyæ
do grupy drugiej. Jako przyk³ad mo¿na podaæ klasê AX_Hafenbecken (doki) znajduj¹c¹ siê
tylko w ATKIS czy klasê rów melioracyjny wystêpuj¹c¹ jedynie w TBD (Ekspertyza,
2009). Z oczywistych powodów grupa pierwsza zosta³a wy³¹czona z dalszych rozwa¿añ.
Ponadto uznano, i¿ nie ma powodu by istnia³a koniecznoæ pe³nego dostosowywania
modeli ATKIS i TBD do siebie. Zw³aszcza, ¿e WBD bêdzie obejmowaæ niewielk¹ powierzchniê w porównaniu do powierzchni obu krajów. Grupa druga jest wystarczaj¹co liczna, by
istnia³y przes³anki do stwierdzenia, ¿e mo¿na i nale¿y utworzyæ wspóln¹ bazê danych dla
rejonów przygranicznych Niemiec i Polski. Brak propozycji zmian struktury ATKIS i TBD
sta³ siê zatem jednym z g³ównych za³o¿eñ koncepcji budowy WBD. Wystêpuj¹ce obiekty,
zarówno w ATKIS jak i w TBD, zosta³y podzielone na trzy poziomy szczegó³owoci.
Podzia³ pierwszego poziomu (najbardziej ogólnego) jest przedstawiony w tabeli. Chocia¿
opis tej samej przestrzeni na tym samym poziomie szczegó³owoci w obu krajach jest ró¿ny,
to jednak wystêpuje w nim wiele czêci wspólnych.
Tabela. Porównanie zawartoci ATKIS i TBD (Ekspertyza, 2009)
ATKIS

TBD



Sieci cieków



Sieci dróg i kolei



Sieci uzbrojenia



K ompleksy pokrycia terenu

Gebäude (Budowle)

Budowle i urz¹dzenia

TatsächlicheNutzung
(Rzeczywiste Wykorzystanie)

K ompleksy u¿ytkowania terenu

Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben
(Struktury, obiekty i inne informacje)

O biekty inne



Tereny chronione

Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, K ataloge
(Wymagania ustawowe, jednostki terenu, K atalogi)

Podzia³y administracyjne i ewidencyjne

Relief (Rzeba terenu)

Rzeba terenu
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Grupa druga obiektów, które wystêpuj¹ w obu bazach danych (ATKIS i TBD) zosta³a
podzielona na trzy podgrupy:
2a) obiekty, dla których wszystkie atrybuty w obu systemach s¹ ró¿ne (nawet atrybut
przestrzenny),
2b) obiekty, dla których tylko atrybut przestrzenny jest taki sam,
2c) obiekty, dla których czêæ lub wszystkie atrybuty opisowe siê pokrywaj¹.
Pokrywanie siê atrybutów oznacza, ¿e dany atrybut opisuje tê sam¹ w³aciwoæ obiektu
w obu systemach (mo¿e siê ró¿niæ typ atrybutu i oczywicie nazwa). Inny sposób opisu
geometrii i po³o¿enia w przestrzeni obiektu najczêciej polega na przedstawieniu, np. obiektów wyd³u¿onych w jednym z systemów w postaci linii, a w drugim pokazywane s¹ granice
(dwie linie). W takim i innych podobnych wypadkach stosunkowo ³atwo jest doprowadziæ
do takiego samego opisu przestrzennego. Nie nale¿y oczekiwaæ, ¿e bêdzie wiele obiektów,
których sposób ich opisu bêdzie identyczny w obu bazach danych. Sytuacja najczêciej
bêdzie odmienna. Na przyk³ad w ATKIS wystêpuje klasa AX_Gewaesserachse, która reprezentuje o rzeki. Nie ma takiej klasy w TBD, ale w klasie reprezentuj¹cej odcinki rzek i
kana³ów wystêpuje atrybut przestrzenny: linia (typu LineString), który mo¿na uto¿samiæ z
osi¹ rzeki lub kana³u, wiêc ten przypadek kwalifikuje siê do podgrupy 2b (Ekspertyza, 2009).
W ekspertyzie przedstawiono dwie propozycje bazy danych dla rejonów przygranicznych (warianty A i B). Podstawowym wnioskiem wynikaj¹cym z ich analizy jest wybór
propozycji drugiej, czyli utworzenia jednej, wspólnej zharmonizowanej bazy danych obejmuj¹cej obiekty znajduj¹ce siê w obu bazach: ATKIS i TBD dla terenów nadgranicznych Niemiec i Polski. Wybór wariantu B jest w zasadzie koniecznoci¹, poniewa¿ wiele obiektów
trzeba bêdzie posk³adaæ z ró¿nych obiektów lub ich atrybutów. Wariant A, który nie przewiduje wspólnej bazy, tylko wymianê danych pomiêdzy ATKIS i TBD, nale¿y w takiej sytuacji zdecydowanie odrzuciæ.
Podstaw¹ budowy wspólnej bazy danych WBD powinien byæ utworzony model bazy w
jêzyku UML, w którym maj¹ siê znaleæ wszystkie obiekty z grupy drugiej, niezale¿nie od
liczby wspólnych atrybutów. Inne za³o¿enia dla budowy WBD s¹ nastêpuj¹ce:
m jeden (uzgodniony pomiêdzy stronami) uk³ad odniesieñ przestrzennych i jeden uk³ad
odniesieñ czasowych  wartoci atrybutów przestrzennych i czasowych musz¹ przed
zapisaniem do WBD zostaæ przeliczone;
m standardem wymiany danych pomiêdzy WBD a ATKIS i TBD powinien zostaæ GML
w uzgodnionej wersji;
m ca³a zawartoæ WBD powinna zostaæ poddana pe³nym testom jakoci  zgodnie z
normami ISO 19113 (ISO, 2002), ISO 19114 (ISO, 2003a) oraz z uzgodnieniami
strony niemieckiej i polskiej;
m metadane musz¹ byæ zgodne z norm¹ ISO 19115 (ISO, 2003b); z uwagi na fakt, i¿
WBD bêdzie ubo¿sza w treæ ni¿ ATKIS czy TBD, proponuje siê ograniczyæ liczbê
elementów metadanych, do np. elementów podstawowych (Core Metadata);
m proponuje siê nie wnikaæ w sposób prezentacji treci WBD na mapach, w geoportalach itp.  ka¿dy z zainteresowanych krajów stosuje swój w³asny zestaw znaków i
symboli kartograficznych i nie ma potrzeby tego zmieniaæ.
Na podstawie ogólnego porównania zawartoci baz ATKIS i TBD mo¿na stwierdziæ, ¿e
aby doprowadziæ do powstania zintegrowanej i zharmonizowanej bazy danych dla rejonów
nadgranicznych, w zwi¹zku z polsk¹ ustaw¹ o infrastrukturze informacji przestrzennej, nale¿a³oby:
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1. Przeprowadziæ szczegó³ow¹ analizê zawartoci baz danych ATKIS i TBD przez porównanie definicji obiektów i opisuj¹cych je atrybutów.
2. Zdefiniowaæ struktury wspólnej bazy danych przez utworzenie modelu CM (Common
Model), w którym by³yby zdefiniowanie klasy wraz z opisuj¹cymi je atrybutami i ³¹cz¹cymi
je relacjami, uk³ad odniesienia przestrzennego i czasowego, elementy metadanych i elementy
jakoci danych. W modelu CM powinny zostaæ uwzglêdnione, tam gdzie to jest mo¿liwe i
zgodne z sugestiami obu zainteresowanych stron, zalecenia wynikaj¹ce z dokumentów implementacyjnych INSPIRE.
3. Wybraæ oprogramowanie, w którym model CM zostanie zaimplementowany, w którym potem bêdzie prowadzona wspólna baza danych dla rejonów nadgranicznych oraz implementacja struktury modelu CM.
4. Wybraæ reprezentatywne obszary testowe. W przypadku strony niemieckiej, obszary
testowe powinny siê znaleæ w ka¿dym z granicz¹cych z Polsk¹ landów, poniewa¿ w ATKIS
znajduj¹ siê te¿ informacje o obiektach, którymi jest zainteresowany tylko jeden land, nale¿y
wiêc za³o¿yæ, ¿e tego typu obiekty bêd¹ te¿ reprezentowane w modelu CM.
5. Wype³niæ danymi bazy z obszaru wybranych obszarów testowych.
6. Przeprowadziæ testy sprawdzaj¹ce funkcjonowanie bazy danych. W przypadku pojawienia siê wniosków sugeruj¹cych potrzebê zmiany struktury modelu CM nale¿y wróciæ do
punktu 2.
Przedstawiony projekt ma na celu wykorzystanie danych przestrzennych z systemów
TBD i ATKIS zgodnych ze specyfikacjami poszczególnych tematów danych INSPIRE, przede
wszystkim dla produkcji standardowych opracowañ kartograficznych  map topograficznych w Polsce i w Niemczech.

Wnioski
1. Najwa¿niejszym wnioskiem ekspertyzy, wynikaj¹cym z przeprowadzonej analizy jest ten,
który dotyczy mo¿liwoci i potrzeby utworzenia wspólnej bazy danych obiektów topograficznych dla rejonów przygranicznych Niemiec i Polski.
2. Przy tworzeniu WBD nale¿y dostosowaæ siê do ogólnych za³o¿eñ zaprezentowanych w
ekspertyzie. Jak siê okazuje nie odbiegaj¹ one od tego, co aktualnie dzieje siê na granicy
Niemiec i Czech, gdzie prowadzone s¹ prace o podobnym charakterze (Gedrange C. i in.,
2010).
3. Niew¹tpliwie po opracowaniu koncepcji prace powinny byæ prowadzone dalej. Sugesti¹
autorów artyku³u jest propozycja kolejnych czynnoci przedstawiona w punktach 1-6
rozdzia³u Koncepcja wspólnej bazy danych ATKIS  TBD.
4. Niektóre kwestie powinny pozostaæ w gestii zainteresowanych krajów jako dzia³ania autonomiczne, jak np.: sposób prezentacji graficznej zawartoci WBD na mapach, w Internecie, w geoportalach itp. Dotyczyæ to powinno tak¿e procedur transformuj¹cych dane z
ATKIS i TBD do struktury WBD i w stronê odwrotn¹.

KONCEPCJA WSPÓLNEJ BAZY DANYCH DLA REJONÓW PRZYGRANICZNYCH NIEMIEC I POLSKI ...
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Abstract
There are various problems connected with spatial databases for the cross-border areas. One of them
is related to the production of topographic maps. At present, there are considerable difficulties in
covering areas on both sides of the border with similar and up to date content,. In the paper, the
concept of creating a common database for the cross-border areas of Germany and Poland at the level
of detail 1:10000 is presented. Comparative analysis of the contents of the National Topographic
Database (TBD) and its equivalent on German side  ATKIS provided the basis for this concept.
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