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Realizuje zadania:
Określone przez PRAWO



To wszystko wymaga:
� Zintegrowanych działań
� Informacji / Komunikacji



To wszystko wymaga:
� Zintegrowanych działań
� Informacji / Komunikacji

Wnioski, formularze, 

Rysunek na podstawie:
http://smartcity-expert.eu/definicja-e-uslugi/

OBYWATEL

PODMIOT realizujący
zadania publiczne

Wnioski, formularze, 
dane, informacje

Dokumenty, dane, 
informacje

E-usługa publiczna





Usługi sieciowe OGC - przykłady
� Usługa wyszukiwania:

� Catalogue Service for Web (CSW)
� Usługi przeglądania:

� Web Map Service (WMS)
� Web Map Tile Service (WMTS)

� Usługi pobierania:
� Web Feature Service (WFS)
� ATOM
� Web Feature Service –Transactional (WFS-T)
� Web Feature Service Simple (WFS Simple) 
� Web Coverage Service (WCS)
� Web Coverage Service –Transactional (WCS-T)

� Usługi transformacji (przekształcania):
� OGC Coordinate Transformation
� Service (CT)
� Web CoordinateTransformation Service (WCTS) 
� Web Map Context (WMC) 

� usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych



INTERFEJSY USŁUG OGC



Przykład – wyszukiwanie metadanych poprzez 
geoportal

metadane



Przykładowe dane i zastosowaniaPrzykładowe dane i zastosowania



Realizacja zadań administracji publicznej:
� SIP: tworzenie, koordynacja i wykorzystanie zbiorów 

danych przestrzennych niezbędnych dla realizacji 
zadań
� PRZYKŁAD : budowa trójwymiarowego modelu terenu 

i zabudowy:
� mapa akustyczna, � mapa akustyczna, 

� analizy urbanistyczne 

� symulacje powodziowe



Budynki 3D

� każdy może pobrać Modele 3D budynków do 
dowolnego wykorzystania korzystając z serwisu 
http://mapy.geoportal.gov.pl. Dla 10 województw 
dostępne są dane w standardzie LOD2, a dla 
pozostałych sześciu w standardzie LOD1.



Wykorzystanie – przykład serwis mapowy 
miasta Krakowa
Przegl ądanie 
budynków 3D Mapa hałasu 3D LoD1

ANALIZY:

LoD2

https://msip.krakow.pl/



ANALIZY

zagro żenia nasłonecznienie

Serwis mapowy Warszawy. 
Wykorzystanie danych o budynkach, 
danych topograficznych i modelu 
budynków 3D

Serwis mapowy Krakowa
Wykorzystanie danych NMT, 
topograficznych i hydrograficznych

https://msip.krakow.pl/

http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_oze



ANALIZY

Potencjał solarny dachów 
SIP Wrocławia

https://www.geoportal.wroclaw.pl/

Fotoplany uko śne
SIP Wrocławia



https://www.geoportal.wroclaw.pl/



Usprawnienie funkcjonowania administracji 
samorządu

� w zakresie: 
� gospodarki przestrzennej - przez wprowadzenie nowych 

metod zapisu i prezentacji planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz wspomagania procesu sporządzania 
planu zagospodarowania przestrzennego

� modernizacji procesu wydawania decyzji � modernizacji procesu wydawania decyzji 
administracyjnych istotnych z punktu widzenia 
indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów i poprawę 
dostępu do informacji przestrzennej

� zarządzania kryzysowego - poprzez integrację różnych 
baz danych przestrzennych, kluczowych z punktu 
widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa



ułatwienie dostępu do kluczowych informacji 
przestrzennych dla mieszkańców i inwestorów:

� Przykład: plany zagospodarowania przestrzennego
� Dostęp do informacji publicznej
� Wsparcie partycypacji społecznej
� Dostępność wyrysów i wypisów poprzez e-usługi

rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez 
swobodny dostęp do wielu danych przestrzennych 
oraz udostępnienie wybranych zasobów z prawem 
ich kopiowania i przetwarzania



Planowanie przestrzenne

Przegl ądanie zasi ęgów 
planów i dost ęp do informacji

Przegl ądanie pełnej tre ści 
planów zagospodarowania

i dost ęp do oryginalnych aktów 
prawa miejscowego:



Planowanie przestrzenne

przegl ądanie Pobieranie wyrysu i wypisu



SIP Wrocławia

Plany miejscowe – widoczny stan procesu uchwalania

https://www.geoportal.wroclaw.pl/



SIP Wrocławia

Ujednolicone (uproszczone) ustalenia planów

https://www.geoportal.wroclaw.pl/



Planowanie przestrzenne

Wsparcie konsultacji społecznych / partycypacja 
społeczna

www.konsultacje.um.warszawa.pl



Prowadzenie konsultacji - geoankieta

PROJEKT: Planuj Swoje Miasto:



Wsparcie inwestorów

� Nieruchomości na sprzedaż



SIP Wrocławia

Struktura własności – na podstawie danych z EGiB



Integracja danych

budynki Punkty adresowe

� Informacja o likwidacji źródeł 
niskiej emisji w Krakowie



Uzbrojenie terenu

Przykład msip Krakowa



GEOPORTAL KRAJOWYGEOPORTAL KRAJOWY



Usługa przeglądania

Na Geoportalu znajdują się również 
usługi dystrybuowane przez miejskie 
lub powiatowe serwery WMS (KIIP) 
oraz inne, zewnętrzne serwery.



Usługa WFS



Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK)



Zrównoważony Zrównoważony 
rozwój

Adaptacja do zmian klimatu

Zielona i błękitna infrastruktura



Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

WMS: http://sdi.gdos.gov.pl/wms

WFS: http://sdi.gdos.gov.pl/wfs geoderwis

� Parki narodowe i krajobrazowe
� Rezerwaty
� Obszary chronionego krajobrazu
� Specjalne obszary ochrony 

("siedliskowa" Natura 2000)
Obszary specjalnej ochrony ("ptasia" � Obszary specjalnej ochrony ("ptasia" 
Natura 2000)

� Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
� Stanowiska dokumentacyjne
� Użytki ekologiczne
� Pomniki przyrody (podział na 

województwa) 
� Obszary RAMSAR
� Korytarze ekologiczne
� Mezoregiony fizycznogeograficzne
� Regiony biogeograficzne



Państwowy Instytut Geologiczny

Usługi WMS i WFS





DZIĘKI SIP i usługom sieciowym dp

� rozproszone dotąd dane zostają zebrane w jednym 
miejscu i przedstawione w sposób ułatwiający 
dowolną ich analizę

� dane mogą być na bieżąco uzupełniane 
i aktualizowane, 
są podstawą planowania wszelkich działań � są podstawą planowania wszelkich działań 
związanych z administrowaniem danym terenem

� osoby zainteresowane mogą otrzymać kompletne 
i wielowymiarowe dane o przestrzeni miasta/ gminy 
/powiatu /województwa czy Kraju.



otwarta architektura systemu

� pozwala na włączanie różnych jednostek 
administracji publicznej nie tylko w ramach danej 
gminy / powiatu / województwa ale również na 
integrację na poziomie Geoportalu krajowego



Dziękuję 
za uwagę

Joanna.jaroszewicz@pw.edu.pl
za uwagę

Joanna.jaroszewicz@pw.edu.pl
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