
WYNIKI PILOTAŻU W GMINACH 

MIiR, Warszawa, 26 luty 2015r. 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 



• Rozpoznanie uwarunkowań prawnych i technicznych 
harmonizacji zbiorów danych przestrzennych dla 
dokumentów planistycznych 

• Przeprowadzenie harmonizacji zbiorów danych 
przestrzennych dla wybranych gmin 

• Zdefiniowanie reguł harmonizacji  
• Rozpoznanie problemów i sformułowanie 

rekomendacji 

CELE: 



Gminy uczestniczące w projekcie 

 



Diagnoza 

Przykładowe formaty zapisu plików 

Raster .jpg, .png, .tif, .bmp, .pdf 

Grafika inżynierska, grafika 
wektorowa  

.dwg, .dxf (AutoCAD), .dgn (MicroStation),  

.cdr (CorelDraw), .ai (Adobe Illustrator), .pdf, 

.eps (Encapsulated PostScript), .svg (Scalable 
Vector Graphics) 

Wektorowe dane przestrzenne,  
GIS lub CAD-GIS 

.gdb, .shp (ESRI), .tab, .mif (MapInfo), .dwg, 

.dxf (AutoCAD), .dgn (MicroStation) 

Formy załączników graficznych dokumentów  
sporządzanych lub przechowywanych w postaci cyfrowej 



Podstawy dla procesu harmonizacji 

 W grudniu 2013r. Komisja Europejska 
opublikowała specyfikację danych dla tematu 
‘zagospodarowanie przestrzenne’ 

Specyfikacja danych – Land use 
 
D2.8.III.4 Data Specification on Land use  
– Draft Technical Guidelines 
 



Specyfikacja danych  -  zbiór dokumentów zawierających wszelkie 
rekomendacje, modele i zasady definiujące sposób 
zapisu oraz strukturę danych przestrzennych. 

zapewnia interoperacyjność zbiorów i 
usług danych przestrzennych tj. 
możliwość współpracy - wymienności i 
spójności infrastruktur informacji 
przestrzennej (IIP) tworzonych w różnych 
krajach i gromadzonych przez różne 
podmioty. 
 



Specyfikacja danych – Land use 

Podział na: 
 ELU (Existing Land Use) aktualne/obecne 
użytkowanie terenu przedstawiające użytkowanie i 
funkcje terenu (uwarunkowania) tak jak miało to 
miejsce do tej pory i trwa po dzień dzisiejszy; 
 
 PLU (Planned Land Use) przyszłe/planowane 
użytkowanie terenu, które odnosi się do tych 
elementów dokumentów planistycznych wskazujących 
kierunki zagospodarowania  
i użytkowania terenu 

Land use (zagospodarowanie przestrzenne) 



Źródło: szkolenie MIR pn. „Dobre praktyki w zakresie ewidencji zbiorów danych przestrzennych 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz edytowania metadanych” 

Struktura danych INSPIRE (PLU) 



Struktura danych INSPIRE (PLU) 

SpatialPlan 
zasięg dokumentu 

ZoningElement 
wydzielenia dot. przeznaczenia terenu 

SupplementaryRegulation 
regulacje dodatkowe 

OfficialDocumentation 
dokumenty prawne 



Wymagane klasy obiektów 

SpatialPlan 
OfficialDocumentation 



ZoningElement 

Pozostałe klasy obiektów 

SupplementaryRegulation 



PLU (Planned Land Use) 
 

Schemat aplikacyjny INSPIRE 



Projekt pilotażowy 
Scenariusze harmonizacji 

1. Scenariusz nr 1 – WEKTORYZACJA DOKUMENTÓW 
PLANISTYCZNYCH 
Scenariusz zakłada wektoryzację dokumentów planistycznych i 
utworzenie następujących odpowiednich klas obiektów: 
SpatialPlan, ZoningElements oraz OfficialDocumentation; 
 
2. Scenariusz nr 2 – DOSTOSOWANIE ZBIORÓW 
Scenariusz zakłada dostosowanie istniejących zbiorów danych 
przestrzennych do specyfikacji danych przestrzennych dla tematu 
‘zagospodarowanie przestrzenne’.  





Harmonizacja w projekcie pilotażowym 



Klasyfikacja HILUCS 

HILUCS ( Hierarchical INSPIRE Land Use Classification System ) 
 
Nowy, wielopoziomowy system klasyfikacji form zagospodarowania terenu 
 definiuje formy zagospodarowania terenu z ekonomicznego punktu widzenia; 
 bazuje na strukturze wielopoziomowej składającej się z szeregu  
     wydzieleń i podwydzieleń; 
 umożliwi porównanie ze sobą danych planistycznych z różnych krajów 



HILUCS – 6 podstawowych klas 

1. Produkcji rolniczej oraz leśnej (Primary Production),  
2. Produkcji innej niż w pkt. 1  (Secondary Production),  
3. Usług innych niż w pkt. 1 (Tertiary Production), 
4. Komunikacja i jej obsługa (Transport Networks 

Logistics And Utilities), 
5. Zabudowa mieszkaniowa (Residential Use),  
6. Inne przeznaczenia (Other Uses); 

 



 



Katalog obiektów planistycznych (KOP) 

• KOP obejmuje obiekty o charakterze przestrzennym 
prezentowane na załącznikach graficznych mpzp oraz studium; 

• może stanowić podstawę dla całościowej standaryzacji  

• dalsze prace nad KOP wymagają m.in. uzgodnienia list 
kodowych dotyczących przeznaczenia terenu (standaryzacja 
krajowa) oraz harmonizacji tych list z listami kodowymi HILUCS 
(na poziomie europejskim). 



tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 5_1_PermanentResidentialUse 

tereny usług sportu i rekreacji 

3_4_3_SportsInfrastructure 

3_4_4_OpenAirRecreationalAreas 

3_4_5_OtherRecreationalServices 

tereny lasów ochronnych 
1_2_Forestry 

6_3_1_LandAreasNotInOtherEconomicUse 

KOP HILUCS 



Harmonizacja – działania w gminie (1) 
I. Przygotowanie zbiorów danych 
przestrzennych do harmonizacji 

– przemodelowanie danych do odpowiedniej 
struktury,  

– transformację danych do układu współrzędnych 
określonego w specyfikacji,  

– uzupełnienie informacji o zdefiniowane w 
specyfikacji elementy obligatoryjne, które nie 
zostały ujęte w zbiorach źródłowych. 



Harmonizacja – działania w gminie (2) 
II. Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych 

– zdefiniowanie reguł mapowania dla istniejących 
zbiorów 

– zharmonizowanie danych zgodnie z przepisami 
implementacyjnymi zdefiniowanymi w specyfikacji 
danych dla tematu 

– udostępnienie danych w postaci plików  GML 
– utworzenie metadanych dla plików po harmonizacji 



Harmonizacja – działania w gminie (3) 
III. Udostępnienie zbiorów po harmonizacji 

– przygotowanie danych do publikacji za pomocą 
sieciowych usług przeglądania zgodnie z przyjętym 
modelem wizualizacji  

– udostępnienie zbiorów za pomocą usług 
sieciowych 



HARMONIZACJA W GMINIE 



Harmonizacja – etapy  

I. Przygotowanie zbiorów danych 
przestrzennych do harmonizacji 

II. Harmonizacja zbiorów danych 
przestrzennych 

III. Udostępnienie zbiorów po harmonizacji 



• Przygotowanie zbiorów danych przestrzennych 
do harmonizacji (1) 
– przemodelowanie danych do odpowiedniej 

struktury 

- 1 SpatialPlan = 1 plan (złączenie obiektów) 

- Przygotowanie atrybutów do mapowania  
(np. rozbicie informacji źródłowej na 2 lub więcej atrybutów) 

- Weryfikacja topologii 



• Przygotowanie zbiorów danych przestrzennych 
do harmonizacji (2) 
– transformacja danych do układu współrzędnych 

określonego w specyfikacji (ETRS 89), 

PUWG 1992 

PUWG 2000 

PUWG 1965 

inne 

ETRS 89 



• Przygotowanie zbiorów danych przestrzennych 
do harmonizacji (3) 
– uzupełnienie informacji o zdefiniowane  

w specyfikacji elementy obligatoryjne,  
które nie zostały ujęte w zbiorach źródłowych. 

Przykłady: 
Namespace – identyfikator GUGiK 
Official title – tytuł planu 
Level of spatial plan – poziom planu 
Regulation nature - (charakter prawny) 
 



• Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych (1) 
– zdefiniowanie reguł mapowania dla istniejących 

zbiorów (mapowanie atrybutów) 

Przykład: MPZP dla miasta Białogard - reguły mapowania elementów zasięgu planu do struktury INSPIRE (SpatialPlan) 



• Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych (2) 
– zharmonizowanie danych zgodnie z przepisami 

implementacyjnymi zdefiniowanymi w specyfikacji danych dla 
tematu 

HUMBOLDT Alignment Editor (HALE) 2.9.0 

Pliki GML, SHP 

DANE WEJŚCIOWE DANE WYJŚCIOWE 

Pliki XSD 

SCHEMAT WEJŚCIOWY SCHEMAT WYJŚCIOWY 

Plik XSD określający strukturę 
zapisu dla klas z tematu Land Use 

(m.in. ELU i PLU) 

Pliki GML 



SCHEMAT  
WEJŚCIOWY 

SCHEMAT  
WYJŚCIOWY 

MPZP – gmina Ustronie Morskie 



DANE WEJŚCIOWE (GEOMETRIA) 

MPZP – miasto Białogard 



DANE WEJŚCIOWE (ATRYBUTY) 

MPZP – miasto Białogard 



REGUŁY MAPOWANIA ELEMENTÓW/ATRYBUTÓW 

MPZP – miasto Białogard 



DANE WYJŚCIOWE – EFEKT MAPOWANIA (GEOMETRIA) 

PRZED PO 

MPZP – miasto Białogard 



DANE WYJŚCIOWE – EFEKT MAPOWANIA (ATRYBUTY) PRZED PO 

MPZP – miasto Białogard 



• Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych (3) 
– udostępnienie danych w postaci plików  GML 



• Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych (4) 
– utworzenie metadanych dla plików po harmonizacji 



• Udostępnienie zbiorów po harmonizacji 
– przygotowanie danych do publikacji za pomocą 

sieciowych usług przeglądania zgodnie z przyjętym 
modelem wizualizacji 

http://mapa.geoserwisy.pl/geoportal/Landuse 
 
– udostępnienie zbiorów za pomocą usług 

sieciowych 
Wielowieś: http://wms.geoserwisy.pl/pecs/gml_Wielowies.qgs 
Tworóg: http://wms.geoserwisy.pl/pecs/gml_Tworog.qgs 
Ustronie Morskie: http://wms.geoserwisy.pl/pecs/gml_Ustronie_Morskie.qgs 
… 
… 
… 
 
 

 

 

http://mapa.geoserwisy.pl/geoportal/Landuse
http://mapa.geoserwisy.pl/geoportal/Landuse


1. warstwy informacyjne wymagają aktualizacji, 
2. warstwy informacyjne wymagają uspójnienia semantycznego 

(spójna terminologia zgodna ze specyfikacją), 
3. wieloreprezentacja obiektów, 
4. jakość danych georeferencyjnych (źródło pozyskania), 

Najczęstsze problemy do rozwiązania  
w procesie harmonizacji 



Jak wygląda harmonizacja 
wydzieleń planistycznych? 

  
Zoning Element 



• Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych 
– zdefiniowanie reguł mapowania dla istniejących 

zbiorów (klasyfikacja wydzieleń planistycznych) 

Klasyfikacja przeznaczenia 
terenu dla zbioru Klasyfikacja HILUCS 

Gmina INSPIRE 

Klasyfikacja przeznaczenia 
terenu Klasyfikacja HILUCS 

Standard mpzp INSPIRE 

Reguły mapowania 
zdefiniowane w standardzie 

Reguły mapowania 
definiowane dla każdego 

zbioru 



tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 5_1_PermanentResidentialUse 

tereny usług sportu i rekreacji 

3_4_3_SportsInfrastructure 

3_4_4_OpenAirRecreationalAreas 

3_4_5_OtherRecreationalServices 

tereny lasów ochronnych 
1_2_Forestry 

6_3_1_LandAreasNotInOtherEconomicUse 

KOP HILUCS 



SCHEMAT  
WEJŚCIOWY 

SCHEMAT  
WYJŚCIOWY 

MPZP – gmina Ustronie Morskie 



DANE WEJŚCIOWE (GEOMETRIA) 

MPZP – gmina Ustronie Morskie 



DANE WEJŚCIOWE (ATRYBUTY) 

MPZP – gmina Ustronie Morskie 



REGUŁY MAPOWANIA ELEMENTÓW/ATRYBUTÓW 

MPZP – gmina Ustronie Morskie 



DANE WYJŚCIOWE – EFEKT MAPOWANIA (GEOMETRIA) 

PRZED PO 

MPZP – gmina Ustronie Morskie 



DANE WYJŚCIOWE – EFEKT MAPOWANIA (ATRYBUTY) 

PRZED PO 

MPZP – gmina Ustronie Morskie 



KORZYŚCI WYNIKAJĄCE  
Z HARMONIZACJI NA PRZYKŁADZIE 

REJESTRU MPZP 



REJESTR MPZP 

 



Czy zakres informacyjny i format jest 
wystarczający ? 

• Informacja bez odniesienia przestrzennego 
• Brak informacji o relacjach czasowo-przestrzennych 

(zmiany planu) 
• Trudność w monitorowaniu zmian (historia) 
• Brak odniesienia do innych rejestrów 
• Brak czytelności dla społeczności lokalnych 

 
Brak bazy danych 



Rejestr a specyfikacja 

• Rejestr nie jest przedmiotem zainteresowania 
INSPIRE, 

• Może być traktowany jako rejestr zbiorów danych 
przestrzennych zapisany w formie zbioru danych 
przestrzennych 

• Może być włączony do krajowej IIP jako element 
monitoringu polityki przestrzennej 
 



Klasa SpatialPlan a rejestr MPZP 

Rejestr 
MPZP 

XVI/124/2004 SpatialPlan 

III/336/2010 SpatialPlan 

XXII/28/2011 SpatialPlan 

LVI/54/2013 SpatialPlan 



Rejestr mpzp 

Dane GIS 
(SpatialPlan) 

tabela 

Do rejestru planu 
włączane mogą być: 
 
1. Zbiory danych 
przestrzennych po 
harmonizacji klasy 
SpatialPlan 
 
 
2. Dane tabelaryczne z 
odpowiednim 
zakresem atrybutów 

dBase 



Funkcjonalność rejestrów 
 

FUNKCJONALOŚĆ  
REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW 

OBECNY FORMAT 
(papierowy, excel) 

FORMAT 
GIS 

Podstawowa informacja o planach 

Możliwość dokonywania analiz 

Wizualizacja danych 

Łączenie z innymi rejestrami 

Szybka, łatwa interpretacja danych 

Możliwość wyłapania pomyłek, błędów 

Bieżąca aktualizacja danych 



Przykłady błędów w planach 
• Nie pokrywanie się granic 

obowiązujących 
dokumentów z granicą 
gminy z Państwowego 
Rejestru Granic 
 

• Nachodzenie na siebie 
dokumentów, które 
„teoretycznie” nie powinny 
na siebie nachodzić 

 



Dostęp do aktualnych danych  
(zmiany dokumentów planistycznych) 

PLAN A Plan B 

PLAN A – obow. 

 

 

Plan B 
Plan A – 

nieobow. 

PLAN A’ 

 

 
P1-nieobow 

PLAN A’ 
A’’-nieobow. 



Powiązania z innymi rejestrami (1) 

Rejestr  
mpzp 

Rejestr 
wniosków o 

zmianę 
planu 

Rejestr 
wniosków o 

zmianę 
suikzp 

Rejestr 
decyzji o 

warunkach 
zabudowy 

Rejestr 
decyzji o 
lokalizacji 
inwestycji 
celu publ. 

Rejestr 
decyzji 

środowisko
wych 

Ewidencja 
miejscowości, 
ulic i adresów 

Rejestr 
mpzp 

Ewidencja 
gruntów i 
budynków 

Rejestr 
pozwoleń na 

budowę 

Rejestr cen i 
wartości 

nieruchomo
ści 

GMINA POWIAT 



Powiązania z innymi rejestrami (2) 

 

Rejestr „pozwolenia na budowę” (kolor niebieski) prowadzony w gminie Tworóg  
na tle ewidencji gruntów (czerwone granice wydzieleń) i planu miejscowego. 



Kluczowe zmiany 

 Rejestr jako narzędzie monitorowania polityki 
przestrzennej w gminach 
– Posoadanie zasięgu planu w formacie GIS 
– Prowadzenie bazy danych 
– Opisanie danych dowolnymi atrybutami 



Dziękujemy za uwagę 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa 
 
ul. Sobieszyńska 8 
00-764 Warszawa 
 
Tel.: 22 840 66 64 
Fax: 22 851 62 01 
 
http://www.gridw.pl 
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