
Możliwości publikacji  
zbiorów danych przestrzennych  

w ramach  infrastruktury  
informacji przestrzennej  

z zastosowaniem  
komponentów GUGiK 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 



art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej (IIP) 

Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają 

zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami 

danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej 

właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych 

przestrzennych, do których zalicza się usługi:  

1) wyszukiwania, […];  

2) przeglądania, […];  

3) pobierania, […];  

4) przekształcania, […];  

5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 

 

art. 9 ust. 2 

Usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.  

Publikacja danych 



Moduł SDI  
oprogramowanie umożliwiające publikację danych,  
przygotowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 



Czym jest Moduł SDI? 

Moduł SDI ma zapewniać dowolnemu 
podmiotowi posiadającemu zbiory 

danych przestrzennych udostępnienie 
odbiorcom usług danych 

przestrzennych: 

Moduł SDI ma udostępniać 
ustandaryzowane usługi, tak by 
możliwa była komunikacja w ramach 
krajowej infrastruktury informacji 
przestrzennej.  

 Usługi wyszukiwania danych 
przestrzennych 

 Usługi przeglądania danych 
przestrzennych 

Usługi pobierania danych 
przestrzennych 

Podstawowym zadaniem Modułu SDI jest gromadzenie 
danych przestrzennych i ich udostępnianie w ramach 

infrastruktury informacji przestrzennej 



Elementy składowe  
lokalnego węzła SDI 

Serwer danych przestrzennych Serwer usług katalogowych 

Serwer bazy danych 

Przestrzenna baza danych Bazy danych serwera usług 
katalogowych 

Dane 
geoprzestrzenne  Metadane 

usług 
Metadane danych 
geoprzestrzennych 

Usługa 
WMS 

Usługa 
WMTS 

Usługa 
WFS 

Usługa 
WCS 

Usługa 
CSW 

Węzeł lokalny SDI 



Korzyści z wykorzystania Modułu SDI 



Korzyści z zaimplementowania Modułu SDI 

Zapewnienie publikacji danych przestrzennych - Moduł SDI udostępnia usługi 
danych przestrzennych zapewniając tym samym interoperacyjność oraz 
współdziałanie węzłów w ramach Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

Minimalizacja kosztów – podmioty korzystające z Modułu SDI ponoszą 
wyłącznie koszty własne związane z instalacją i użytkowaniem Modułu SDI. Nie 
jest wymagany zakup licencji oraz usługi opieki technicznej. 

Stabilność i zgodność ze standardami - wszystkie komponenty Modułu SDI 
przeszły serię testów akceptacyjnych w GUGiK. 

Zmiany i rozwój – zmiany związane z dostosowaniem oprogramowania Modułu 
SDI do zmieniających się wymogów formalno-prawnych w zakresie IIP będą 
finansowane przez GUGiK. 

Zachowanie autonomii – podmioty korzystające z oprogramowania Modułu SDI 
zachowują niezależność swoich działań w zakresie gromadzenia i publikacji 
danych przestrzennych. 



GDOŚ – obszary chronione 



Województwo Opolskie 
- struktura użytkowania  



Obszary zalewowe na tle danych z BDOT 



Założenia organizacyjne wykorzystania 
Modułu SDI 



art. 17, ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o IIP 
(Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489)  

 

organy administracji w uzgodnieniu z organami wiodącymi 

mogą, w drodze porozumień, tworzyć i utrzymywać wspólne 

elementy infrastruktury, mając na względzie minimalizację 

kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury, optymalizację 

dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych,         

a także harmonizację, bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów   

i usług. 
  

art. 18, ust. 1 i odpowiednio art. 19, ust. 1 ustawy o IIP 

 

tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest 

koordynowane przez ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej, który wykonuje te zadania przy 

pomocy Głównego Geodety Kraju. 

Podstawy prawne korzystania 
z Modułu SDI 



Finansowanie wykorzystania  
i rozwoju Modułu SDI 
 

Brak kosztów związanych z korzystaniem z oprogramowania Modułu SDI 

• Użytkownicy nie ponoszą kosztów związanych z wykorzystaniem 
oprogramowania (nie jest wymagany zakup licencji) 

 Minimalizacja kosztów własnych użytkowników Modułu SDI  

• Użytkownicy ponoszą wyłącznie koszty własne związane z użytkowaniem 
Modułu SDI, tj. przeszkolenie użytkowników, administrowanie aplikacjami, 
zakup sprzętu. 



Korzystanie z Modułu SDI 

1. Zawarcie porozumienia z Głównym Geodetą Kraju 

w sprawie Modułu SDI 

 

2. Pobranie oprogramowania, dokumentacji i licencji 

z GUGiK 

 

3. Instalacja oprogramowania, konfiguracja i 

publikacja usług  



Korzystanie z Modułu SDI 



Portal o Module SDI 
http://modul-sdi.geoportal.gov.pl 



Szkolenia z Modułu SDI 
http://modulsdi.pl 



Agnieszka.Gruchala@gugik.gov.pl 

 
Dziękuję za uwagę! 


