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 Zajmujemy się INSPIRE w praktyce!  

1. Geoinformacja w praktyce – Akademia INSPIRE (2011), szkolenia INSPIRE 
dla gmin (2012)  - na zlecenie GUGiK 

2. Karkonosze w INSPIRE (2010-2014) – harmonizacja zasobów 
geoinformacyjnych zgodnie z wymogami INSPIRE, opracowanie 
transgranicznej bazy danych.  

3. Land use w gminach (2012) – ocena stanu tworzenia infrastruktury 
informacji przestrzennej wraz z opracowaniem metodyki dla potrzeb 
przeprowadzania monitoringu wdrażania krajowej IIP.  

4.  Ekspertyza dla MTBiGM (2013) – możliwości włączenia do IIP zbiorów 
danych przestrzennych z zakresu planowania przestrzennego. 

5.  Strategia harmonizacji dla tematu zagospodarowanie przestrzenne (2014) 
– pilotażowa harmonizacja zbiorów danych przestrzennych dla 16 gmin w 
Polsce, tłumaczenie specyfikacji dla ww. tematu, krajowa strategia (MIiR)  

 

 

 





To już 15 lat… 

• Koncepcja wdrożenia Systemu Informacji 
Geograficznej dla Związku Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty (2000) 

 

• Baza danych o zasobach środowiska 
przyrodniczego jako podstawa podejmowania 
decyzji w Związku… 

• Udostępnianie zasobów w Internecie 



Brak modelu 
danych dla 
planowania 

przestrzennego 

Gminy Związku nie prowadzą   procesu 
planistycznego w oparciu o spójne zasady dla 

regionu 

Brak zharmonizowanej i 
przygotowanej zgodnie z 
wymogami INSPIRE bazy 
danych przestrzennych 

obejmującej również  
planowanie przestrzenne  

Brak narzędzi 
GIS/aplikacji web-GIS 

umożliwiających 
Związkowi korzystanie z 

danych własnych i z 

KIIP, tworzenie nowych 
zasobów oraz 

udostępnianych poprzez 
usługi sieciowe 

Urzędnicy w gminach 
nie są w pełni 

przygotowani do 

użytkowania zasobów 

danych w tym 
administracji bazą 

danych GIS – potrzeba 
szkoleń 

Wiele dokumentów 
planistycznych 

przechowywanych w postaci 
analogowej, brak 

aktualizacji 

Nie istnieje wspólna platforma wymiany 
informacji nt. planowania 

przestrzennego oraz baza danych 
przestrzennych zgodna z INSPIRE 

Społeczność lokalna i 
interesariusze nie mają 

zapewnionego  szybkiego 
dostępu do aktualnych 

danych   i  konsultowanych 
dokumentacji planistycznych 

Brak usług 
sieciowych dot. 

danych 
przestrzennych 

związanych z 
planowaniem, 

inwestycjami, 

środowiskiem 

Brak aplikacji 
mapowej/aplikacji do 

konsultacji 
społecznych w 

Internecie 

Wyzwania 



1. Dane są pozyskiwane tylko raz  

 Dane powinny być pozyskiwane tylko jeden raz oraz 
przechowywane i zarządzane w sposób najbardziej poprawny  
i efektywny przez odpowiednie instytucje i służby. 

 

2. Dane nie znają granic 

 Powinna być zapewniona ciągłość przestrzenna danych tak, aby 
było możliwe pozyskanie różnych zasobów, z różnych źródeł oraz 
aby możliwe było ich udostępnianie wielu użytkownikom i do 
różnorodnych zastosowań w całej Europie. 

 

3. Dane są przy właścicielu  
Dane przestrzenne powinny być przechowywane na 
odpowiednim (jednym) poziomie administracji publicznej  
i udostępniane podmiotom na wszystkich pozostałych 
poziomach. 

 

5 głównych zasad INSPIRE 



4. Dane są powszechnie dostępne 
Dane przestrzenne niezbędne do odpowiedniego zarządzania 
przestrzenią na wszystkich poziomach administracji publicznej 
powinny być powszechnie dostępne (tj. bez warunków 
ograniczających i/lub utrudniających ich swobodne 
wykorzystanie). 

 

5. Dane posiadają metadane 
Powinien być zapewniony dostęp do informacji o tym, jakie 
dane przestrzenne są dostępne i na jakich warunkach, a także 
informacja umożliwiająca użytkownikowi ocenę przydatności 
tych danych do swoich celów. 

 

5 głównych zasad INSPIRE 



1) zbiory danych przestrzennych 



2) usługi danych przestrzennych 



3) metadane 



4) usługi i technologie sieciowe 



5) porozumienia w sprawie wspólnego  

korzystania, dostępu i użytkowania 

 



6) mechanizmy kontroli i monitorowania, 

7) procesy i procedury ustanowione, stosowane  

lub udostępniane zgodnie z niniejszą dyrektywą 



Wrota Parsęty II  

jako lokalny węzeł dostępowy IIP 



Wrota Parsęty w INSPIRE 

• Opracowanie założeń Systemu (2011) 

– Warsztaty geoinformacyjne 

– konsultacje z interesariuszami w regionie 

– identyfikacja dysponentów danych 

– założenia do standardu dla planowania 
przestrzennego 

 

 Koncepcja Systemu wypracowana wspólnie  
z użytkownikami 

 

 



Wrota Parsęty w INSPIRE 

• Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych 
dla tematu zagospodarowanie przestrzenne 
(2014) 

 

– Udział gmin w pilotażu 

– Współpraca z zespołem GIS 

 



Projekt pilotażowy w gminach 

• Projekt na zamówienie MIiR 

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

• Zdefiniowanie reguł harmonizacji  

• Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych 

• Rozpoznanie problemów i sformułowanie rekomendacji 

 
 
 



Gminy uczestniczące w projekcie 

 



 



Zbiory danych przestrzennych 

• Liczba dokumentów planistycznych: ponad 80 

• Liczba zbiorów:  

–  20 zbiorów wektorowych GIS,  

–  41 rastrów z georeferencją, 

• Liczba metadanych:  61 

 

• Wektoryzacja: 7 zbiorów 

 



Standard dla danych planistycznych - 
ZMiGDP 

• Definiuje poszczególne klasy obiektów oraz 
sposób ich reprezentacji 

• Wprowadza spójną klasyfikację przeznaczenia 
terenu dla całego obszaru  

• Ułatwia łączenie danych i ich wspólne 
wykorzystanie 

 



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 
 



Struktura danych INSPIRE  

SpatialPlan 
zasięg dokumentu 

ZoningElement 
wydzielenia dot. przeznaczenia terenu 

SupplementaryRegulation 
regulacje dodatkowe 

OfficialDocumentation 
dokumenty prawne 



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 



Harmonizacja – etapy  

I. Przygotowanie zbiorów danych 
przestrzennych do harmonizacji 

II. Harmonizacja zbiorów danych 
przestrzennych 

III. Udostępnienie zbiorów po harmonizacji 



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 (2) 

II. Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych 

– zdefiniowanie reguł mapowania dla istniejących 
zbiorów 

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 



REGUŁY MAPOWANIA ELEMENTÓW/ATRYBUTÓW 

MPZP – gmina Ustronie Morskie 



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

implementacyjnymi zdefiniowanymi w specyfikacji danych dla 
tematu 

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 



DANE WYJŚCIOWE – EFEKT MAPOWANIA (GEOMETRIA) 

PRZED PO 

MPZP – gmina Ustronie Morskie 



DANE WYJŚCIOWE – EFEKT MAPOWANIA (ATRYBUTY) 

PRZED PO 

MPZP – gmina Ustronie Morskie 



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 


