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Wstêp
Artyku³ ten powsta³ w zwi¹zku z sytuacj¹, jaka obecnie wytworzy³a siê w zakresie pro-

wadzenia baz danych przestrzennych przez pañstwow¹ s³u¿bê geodezyjn¹ i kartograficzn¹.
Bazy te prowadzone s¹ oddzielnie, bez nale¿ytego ich pojêciowego i technologicznego po-
wi¹zania. Ten stan rzeczy wynika z:
m wieloletniego obowi¹zywania standardów, które s¹ nieaktualne i niespójne pod wzglê-

dem technicznym i prawnym,
m powstania na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku, komercyjnego rynku us³ug geodezyj-

no-kartograficznych oddzielnego od S³u¿by Geodezyjnej i Kartograficznej.
Wyra¿a siê to w szczególno�ci istnieniem:
m niejasnych i sprzecznych przepisów prawnych,
m niespójnych, nie powi¹zanych ze sob¹ standardów technicznych (instrukcji i wytycz-

nych),
m redundancji danych w bazach powiatowych, wojewódzkich i centralnej oraz marno-

trawienia czasu i publicznych pieniêdzy na ich ponowne tworzenie,
m braku systemowej wspó³pracy i wymiany danych przestrzennych pomiêdzy poszcze-

gólnymi poziomami pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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Artyku³ niniejszy wyra¿a pogl¹dy autorów i ma na celu wywo³anie dyskusji z udzia³em
specjalistów zainteresowanych t¹ wa¿n¹ tematyk¹. Jest on zmienion¹ i zaktualizowan¹ wer-
sj¹ niepublikowanego opracowania (Pachó³, Zieliñski 2006a) i stanowi rezultat przemy�leñ i
analiz powsta³ych na podstawie:
m trendów �wiatowych w zakresie budowy baz danych przestrzennych,
m publikacji o podobnej tematyce w polskiej i zagranicznej prasie fachowej,
m postêpu prac w ramach kilku odrêbnych projektów (grantów), które maj¹ podobny

cel i stanowi¹ próby harmonizacji baz danych istniej¹cych w Polsce, nie proponuj¹c
jednak rozwi¹zañ w pe³ni kompleksowych,
m efektów prac nad budow¹ kilku regionalnych systemów informacji przestrzennej.
Ponadto artyku³ jest efektem wieloletnich do�wiadczeñ autorów w produkcji geodezyjno-

kartograficznej i w administracji publicznej, a w szczególno�ci:
m do�wiadczeñ wynikaj¹cych z udzia³u WODGiK w Katowicach w opracowaniu spe-

cyfikacji istotnych warunków zamówieñ publicznych, a tak¿e prac kontrolnych i od-
biorach wyników opracowañ: ortofotomap z numerycznym modelem terenu, wekto-
rowych map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:50 000, Bazy Danych Topograficz-
nych (TBD) i map tematycznych,
m prac nad harmonogramem budowy TBD dla województwa �l¹skiego na lata 2005�

2011, który zak³ada m.in.: podzia³ na prace realizowane w WODGiK w Katowicach,
prace realizowane w ramach zamówieñ publicznych i mo¿liwie maksymalny sposób
wykorzystania danych przestrzennych gromadzonych i prowadzonych na poziomie
powiatowym oraz �warstwowe�, a nie �arkuszowe� prowadzenie baz danych topo-
graficznych (Pachó³, Zieliñski, 2005b).

Sposobem na wyj�cie z obecnej sytuacji jest utworzenie publicznego rejestru danych
przestrzennych opartego na jednolitym modelu danych georeferencyjnych. Zagadnienie to
jest przedmiotem oddzielnego artyku³u (Pachó³, Zieliñski, 2006b).

Ogólne trudno�ci w zarz¹dzaniu danymi przestrzennymi
w Polsce

Jak przewiduje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, dane przestrzenne w Polsce
zbierane s¹ na 3 poziomach: powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Na ka¿dym z tych
poziomów wystêpuj¹  ró¿nego rodzaju dane, bardzo czêsto o tych samych obiektach. Wyko-
rzystanie danych przy tworzeniu baz danych przestrzennych na innym ni¿  �ród³owy poziom
pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, napotyka wiele przeszkód, w�ród
których nale¿y wymieniæ:

1) brak wieloletniego Planu Informatyzacji Pañstwa, jako �instrumentu planowania i ko-
ordynowania informatyzacji dzia³alno�ci podmiotów publicznych w zakresie realizowania
przez te podmioty zadañ publicznych�,

2) brak ustalonej strategii tworzenia Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, co
powoduje, ¿e brak jest informacji o planowanych strategicznych przedsiêwziêciach geodezyj-
no-kartograficznych do zrealizowania na obszarze ca³ego kraju lub jego wybranych obszarów,

3) bariery prawne � brak nowoczesnych przepisów geodezyjnych i kartograficznych
uwzglêdniaj¹cych mo¿liwo�ci wspó³czesnej geomatyki,
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4) z³a struktura o�rodków i ich ró¿norodna organizacja oraz podzia³ na 3 poziomy w ponad
400 jednostkach � to odmienne zarz¹dzanie, ró¿ne wielko�ci finansowania, realizacja zamó-
wieñ publicznych wed³ug potrzeb ka¿dego z o�rodków, co uniemo¿liwia przeprowadzenie
pewnych wspólnych przedsiêwziêæ i uzyskiwania wspólnych korzy�ci w skali ca³ego kraju,

5) bariery w standaryzacji polegaj¹ce na tym, i¿ dane tworzone s¹ wed³ug ró¿nych nie-
nowoczesnych standardów, a czêsto i bez nich,

6) bariery techniczne po�rednio wynikaj¹ce z braku standaryzacji,
7) brak systemu zarz¹dzania przestrzennymi bazami danych poziomów wojewódzkiego

i centralnego � powoduje m.in.: skazanie systemów baz danych topograficznych na aktuali-
zacjê okresow¹, a o�rodków poziomów wojewódzkiego i centralnego do roli archiwum
mapowego i archiwalnych danych przestrzennych,

8) sposób realizacji produktów i systemów geomatycznych, w trybie przetargowym:
m w których z regu³y najwa¿niejszym kryterium wyboru wykonawcy jest najni¿sza cena,
m które bardzo czêsto nie s¹ rozstrzygane z ró¿nych przyczyn, a wymagaj¹ po stronie

administracji pracoch³onnego ich przygotowania,
m które czêsto charakteryzuj¹ siê niejednorodno�ci¹ opracowania wykonywanych przez

ró¿ne firmy, a w szczególno�ci przez konsorcja firm,
m których w wielu przypadkach brak jest kontroli danych lub jest ona bardzo ograniczona.
Wymienione powy¿ej bariery prawie ca³kowicie uniemo¿liwiaj¹ tworzenie i realizacjê ja-

kiegokolwiek przedsiêwziêcia, w szczególno�ci w skali kraju w ramach urzêdowej geodezji
i kartografii. Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych barier tworzenia Polskiej Infrastruktury Infor-
macji Przestrzennej mo¿na znale�æ w publikacjach autorów (Pachó³, Zieliñski, 2003, 2005a,
2005b).

Stan istniej¹cy w zakresie standardów technicznych
dotycz¹cych prowadzenia baz danych przestrzennych

w Polsce
Zgodnie z propozycj¹ autorów nale¿y w Polsce opracowaæ koncepcjê nowego, jednolite-

go modelu danych georeferencyjnych � pojêcie i problem ten szerzej jest opisany w opraco-
waniu (Pachó³, Zieliñski, 2006b). Przygotowanie takiej wstêpnej koncepcji wymaga³o doko-
nania przegl¹du i wykonania analizy istniej¹cego stanu standardów technicznych. Nale¿a³o
odpowiedzieæ na pytanie: Jakiego rodzaju modele danych s¹ stosowane w Polsce przy pro-
wadzeniu map i baz danych krajowego systemu informacji o terenie (KSIT) oraz jakie s¹ z
nimi zwi¹zane standardy techniczne? Analizê rozpoczêto od przegl¹du i charakterystyki mo-
deli baz danych KSIT oraz map tworzonych na poszczególnych poziomach pañstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tab. 1).

Natsêpnie, maj¹c do dyspozycji standardy techniczne lub inne publikowane dokumenty
charakteryzuj¹ce tworzenie map lub baz danych KSIT (lp. 4 tabeli 1)  okre�lone zosta³y
cechy klas obiektów wystêpuj¹cych w poszczególnych standardach technicznych.

Analizuj¹c tabelê 2 mo¿na stwierdziæ, ¿e nazwy i kody posiadaj¹ wszystkie klasy obiek-
tów we wszystkich standardach, najwiêcej klas obiektów geometrycznych zawartych jest w
instrukcji technicznej K-1, najmniej w instrukcji technicznej G-5. Tylko w dwóch przypad-
kach (instrukcja techniczna K-1, instrukcja obiektów VMap L2) nie wszystkie klasy obiek-
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tów posiadaj¹ atrybuty. Definicje wszystkich klas obiektów zawiera instrukcja techniczna G-5
i instrukcja obiektów VMap L2. Wytyczne techniczne TBD zawieraj¹ definicje, lecz nie wszyst-
kich klas obiektów.

¯aden ze standardów nie posiada definicji atrybutów. Tylko instrukcja techniczna K-1
dzieli klasy obiektów na obligatoryjne i fakultatywne, natomiast obligatoryjno�æ i fakultatyw-
no�æ atrybutów wprowadzaj¹ tylko wytyczne techniczne TBD. W bazach TBD, VMap L2, i
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BDO mo¿liwa jest wieloraka geometria obiektów, to znaczy w jednej klasie mog¹ wystêpo-
waæ obiekty powierzchniowe, liniowe i punktowe.

Nastêpnie przeanalizowano nazwy grup g³ównych (tematów) najwy¿szego poziomu klasy-
fikacji, do których zakwalifikowane s¹ poszczególne klasy obiektów. Grupami g³ównymi s¹:
m tematy danych przestrzennych wystêpuj¹ce w trzech aneksach projektu dyrektywy

INSPIRE,
m dzia³y z katalogu obiektów z instrukcji technicznej K-1,
m klasy obiektów z 1 poziomu klasyfikacyjnego z wytycznych technicznych TBD,
m nazwy grup (warstw) g³ównych w VMap L2,
m tematy w BDO.
Na powy¿szej li�cie nie umieszczono instrukcji technicznych G-7 i G-5, gdy¿ zawieraj¹

one tematy �ci�le zawê¿one odpowiednio do: uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntów i
budynków).

W tabeli 3 starano siê pogrupowaæ nazwy tematów g³ównych wystêpuj¹cych w po-
szczególnych standardach technicznych. Nastêpnie z jednego lub kilku tematów g³ów-
nych o podobnym znaczeniu wyodrêbniono i zaproponowano 11 grup tematycznych obiek-
tów dla jednolitego modelu danych georeferencyjnych. Przy tworzeniu propozycji grup
tematycznych obiektów napotkano na szereg trudno�ci, gdy¿ niektóre klasy obiektów grup
g³ównych wed³ug dotychczasowych standardów technicznych mog³y siê znale�æ w kilku
grupach tematycznych obiektów. Gwiazdk¹ oznaczono te z grup g³ównych, dla których
klasy obiektów zosta³y rozrzucone do wielu z nowo zdefiniowanych 11 grup tematycz-
nych obiektów.

Po utworzeniu propozycji grup tematycznych obiektów dla jednolitego modelu danych
georeferencyjnych, sklasyfikowano klasy obiektów w zaproponowanych grupach tematycz-
nych, maj¹c na wzglêdzie ich u¿yteczno�æ dla potencjalnych u¿ytkowników. Klasyfikacja
polega³a na pogrupowaniu klas obiektów z ró¿nych standardów do poszczególnych grup
tematycznych, wed³ug ich nazw i definicji (je�li j¹ posiada³y).

Przy dokonywaniu klasyfikacji napotkano na szereg problemów m.in.:
m Klasa obiektu o tej samej nazwie w ka¿dym standardzie mo¿e znaczyæ co� innego

(inne s¹ definicje klas obiektu) np.: w Instrukcji technicznej G-7 i w Wytycznych
technicznych TBD wystêpuje klasa obiektu �Przepompownia�, traktowana albo jako
obiekt punktowy le¿¹cy na przewodzie kanalizacyjnym, albo jako teren, na którym
znajduje siê zespó³ pomp i aparatury sterowniczej wraz z niezbêdnymi budowlami
przeznaczonymi do przepompowywania cieczy lub gazów.
m Sposób rozdzia³u klas obiektów w poszczególnych standardach jest ró¿ny (wed³ug

jednego ze standardów s¹ dwie odrêbne klasy obiektów, w innym standardzie wystê-
puje jedna klasa obiektu o dwóch atrybutach) np.: w Instrukcji technicznej K-1 wy-
stêpuj¹ 3 klasy obiektów: �Las iglasty�, �Las li�ciasty� i �Las mieszany�, natomiast w
Instrukcji obiektów VMap L2 wystêpuje tylko jedna klasa obiektu �Las�, która posia-
da atrybut TRE okre�laj¹cy kategoriê typu drzew: li�ciasty, iglasty, mieszany, ale tak¿e:
wiatro³om, rzadki, spalony, porêba, nieznane.

W wyniku po³¹czenia 810 klas obiektów przestrzennych  z poszczególnych standardów
technicznych, w tym:
m 357 klas obiektów z katalogu obiektów mapy zasadniczej (Instrukcja techniczna K-1),
m 53 klas obiektów z katalogu obiektów GESUT � wraz klasami obiektów przewód i

odcinek przewodu nie posiadaj¹cymi geometrii (Instrukcja techniczna G-7),



101Analiza istniej¹cych standardów technicznych w aspekcie przysz³ego zarz¹dzania danymi...

hcynjycnereferoeghcynaduledomogetilondejaldwótkeibohcynzcytametpurgajcyzoporP.3alebaT
ywytkerydtkejorP

ERIPSNI
wódradnatshcyzs¿inopgwwótkeiboenwó³gypurG purgajcyzoporP

hcynzcytamet
aldwótkeibo
uledomogendej

-oeghcynad
hcynjycnerefer

ajckurtsnI
anzcinhcet

1-K
enzcytyW
enzcinhcet

DBT
ejckurtsnI

zarwwótkeibo
paMVimatubyrtaz

2L

arutkurtS
wótubyrta

-odokmetsysi
ODBainaw

ymetsyS
hcyndêzr³ópsw

enlógO anjyzedoegawonsO
awonsO awonsO

enzcifargoegywzaN ywzaN enzcifargoegywzaN
iktsondeJ

enjycartsinimda
u³aizdopiktsondeJ

ogenlairotyret
ecinarG ³aizdoP

ynjycartsinimda
-artsinimda³aizdoP ynlairotyretiynjyc ujarkenzcytsytatsiktsondeJ

yrotakifytnedI
ic�omohcurein

enlartsatakik³aizD ytnurG ytnurgiik³aizD
imeizeinawokty¿U

owtcindasO
ytkeiboi

enzcinegoportna
iknyduB awodubazi

iknyduB iknyduB elwoduB
ainezd¹zrui

ytkeibO* -onlajcos
enlarutluk

ezcintolejcamrofnI ajcakinumoK tropsnartienjycakinumokiceiS ajcakinumoK ielokigórdæeiS tropsnarT tropsnarT
aifargordyH wókeicæeiS aifargordyH aifargordyH aifargordyH

einejorbzU
uneret

ainejorbzuiceiS
uneret

unereteinejorbzU -symezrpytkeiboi ewo³-kudorpainezd¹zrU
ewo³symezrpienjyc

³symezrP

-opsogaZ
einaworad

einaworadopsogaZ uneret
unereteicyrkoP yskelpmoK*

-ty¿uiaicyrkop
uneretainawok

unereteicyrkoP

æ�onnil�oR
enniytkeibO*

enoinorhcyrazsbO enoinorhcynereT -keiboiyrazsbO
enoinorhcyt
etêinkmazi

enoinorhcynereT

æ�okosyW uneretab�ezR
-eretab�ezR*

un onlógoi
rgoeg enzcifa

uneretab�ezR uneretab�ezR

aifargojziF



102 Piotr Pachó³, Jerzy Zieliñski

m 13 klas obiektów z katalogu obiektów bazy danych ewidencyjnych � wraz z klas¹
obiektu ADRES nie posiadaj¹cym geometrii (Instrukcja techniczna G-5),
m 223 klasy obiektów z 3 poziomu klasyfikacji obiektów (Wytyczne techniczne TBD),
m 142 klasy obiektów z instrukcji obiektów wraz z atrybutami (VMap L2),
m 22 klasy obiektów � warstw ze struktury atrybutów i systemu kodowania BDO,

powsta³a wielka tabela zawieraj¹ca 595 rekordów, niepowtarzaj¹cych siê klas obiektów, skla-
syfikowanych w 11 grupach tematycznych.

W celu uproszczenia dalszych prac nad jednolitym modelem danych georeferencyjnych
poszczególne rekordy posegregowano w podgrupy robocze klas obiektów. Dla ka¿dej klasy
obiektu z poszczególnego standardu wypisano nazwê i kod klasy obiektu, geometriê, oraz
niektóre wa¿niejsze atrybuty wraz w ich warto�ciami.

Omawiana tabela stanowi³a etap wyj�ciowy do utworzenia propozycji schematu klas obiek-
tów w jednolitym modelu danych georeferencyjnych w Polsce. Tabela, ze wzglêdu na jej
drug¹ wielko�æ, nie zosta³a umieszczona w niniejszym artykule, natomiast w formie pliku pdf
dostêpna jest na stronie internetowej www.wodgik.katowice.pl.

Wnioski
Obecne polskie standardy techniczne dotycz¹ce danych przestrzennych nie daj¹ mo¿li-

wo�ci  systemowego tworzenia, aktualizacji i zarz¹dzania danymi georeferencyjnymi w skali
ca³ego kraju. Z³¹ sytuacjê pog³êbiaj¹ m.in.: przestarza³e przepisy prawne, brak strategii roz-
woju bran¿y geodezyjnej i kartograficznej oraz z³a struktura organizacyjna o�rodków doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Z analizy istniej¹cego stanu w zakresie obowi¹zuj¹cych standardów technicznych doty-
cz¹cych danych przestrzennych wynika, ¿e nale¿y w trybie pilnym:
m doprowadziæ do powi¹zania baz danych przestrzennych, a tym samym do likwidacji

prowadzenia ka¿dej z nich w sposób oddzielny, bez uwzglêdnienia faktu istnienia in-
nych baz,
m wyeliminowaæ redundancjê danych w powiatowych, wojewódzkich i centralnej ba-

zach KSIT,
m doprowadziæ do systemowego przekazywania danych pomiêdzy poszczególnymi po-

ziomami pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
m �ci�le wspó³pracowaæ z jednostkami administracji publicznej i bran¿ami tworz¹cymi

rejestry danych o �w³asnych� obiektach,
m opracowaæ wspólne pod wzglêdem prawnym i technologicznym 2 standardy tech-

niczne dotycz¹ce tworzenia baz danych przestrzennych dla wszystkich poziomów
zasobu. Standardy te powinny zast¹piæ dotychczasowe instrukcje techniczne: K-1,
K-2, K-3, G-5, G-7, wytyczne techniczne TBD, instrukcje do tworzenia obiektów
wraz z atrybutami w VMap L2 oraz strukturê atrybutów i systemu kodowania Bazy
Danych Ogólnogeograficznych (BDO).
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Jak ju¿ napisano we wstêpie, wyj�ciem z obecnej sytuacji by³oby utworzenie publicznego
rejestru danych przestrzennych opartego na jednolitym modelu danych georeferencyjnych
(Pachó³, Zieliñski 2006b).
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Summary
The paper analyzes the present state of technical standards, according to which district, provincial and
central bases of national land information system are built, namely:  technical instruction K-1, techni-
cal instruction G-7, technical instruction G-5, technical guidelines TBD, instructions of objects and
attributes for VMap L2, structure of attributes and encoding system of BDO.
On the basis of the existing 810 object classes in these standards, 595 records were made containing
unrepeatable object classes arranged in 11 thematic groups.
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Standards features were named and object classes of particular standards were characterized.
Detailed analysis allowed to formulate conclusions with regard to elaboration of a preliminary con-
ception of a new, homogeneous georeference data model and to elaboration of new technical standards
in Poland.
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