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Wypracowanie jednolitych kierunków rozwoju regionalnych 
systemów informacji przestrzennej, aby: 

 
1)spełniały one obowiązujące przepisy prawa w zakresie 
informacji przestrzennej oraz informatyzacji, 
2)stawały się infrastrukturami regionalnymi spełniającymi 
wymogi interoperacyjności, 
3)uwzględniały potrzeby elektronicznej administracji. 

Cel prac Zespołu określony w stanowisku Konwentu Marszałków RP 
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Podczas I spotkania Zespołu uzgodniono następujące główne obszary jego 
działania: 
 

1)wymiana doświadczeń regionów w tworzeniu systemów informacji przestrzennej, 
2)zaproponowanie modelu i roli regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej, 
3)rozważenie celowości i ewentualne przygotowanie założeń  integracji systemów 
regionalnych w szczególności zakresu tej integracji: 

 rodzaju zbiorów danych,  zakresu udostępnianych danych, sposobu ich 
publikacji, stosowanych rozwiązań technicznych – rodzaju publikowanych usług 
itp., 

 ewentualna standaryzacja procesów realizowanych przez systemy regionalne 
– np. procedur udostępniania danych, wysokości pobieranych opłat, 

 wypracowanie profilu metadanych dla prowadzonych przez regiony danych pzgik 
i danych tematycznych regionalnych SIP 

4)przygotowywanie propozycji zmian prawa w zakresie kompetencji samorządów 
województw dotyczących infrastruktury informacji przestrzennej, 
5)utworzenie forum dobrych praktyk, 
6)przygotowywanie stanowisk Konwentu Marszałków w sprawach związanych 
z kompetencjami samorządów terytorialnych w zakresie sip/gik. 
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Czy integracja/uspójnienie systemów regionalnych jest uzasadnione?  
 
Jeśli tak, to czy do realizacji tego celu należy opracować strategię? 
 
Czy jest wola i gotowość regionów do włączenia się w prace nad 
opracowaniem takiego dokumentu? 
 
Czy strona rządowa postrzega regiony jako istotne ogniwo w IIP? 
 
Czy  po stronie rządowej jest zainteresowanie współpracą z regionami 
w zakresie wypracowania zintegrowanego – wielopoziomowego modelu 
infrastruktury informacji przestrzennej? 
 
Źródła finansowania regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej? 
 

Tezy do dyskusji 
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województwo 

użytkownicy systemu 

e-administracja 

powiat 

gmina 
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MSIP = ∑ WĘZEŁ Gi + ∑ WĘZEŁ Pi + WĘZEŁ W + ∑ Zi + COI 
 

 

e – URZĄD = EOD + ESP + MFE + SD + LCC 

G - gmina 
P - powiat 
W -  województwo 
Z - podmioty instytucjonalne i prywatne współdziałające 
      w tworzeniu i udostępnianiu własnych tematycznych 
      baz danych 
COI - moduł przestrzenny obsługi inwestora 

E-USŁUGI 

Elektroniczna administracja 
(e-urząd) 

Informacja przestrzenna 
(MSIP) 

EOD - elektroniczny obieg dokumentów z przestrzennym 
          modułem identyfikacji decyzji administracyjnych 
ESP - elektroniczna skrzynka podawcza 
MFE - moduł formularzy elektronicznych 
SD - elektroniczne systemy dziedzinowe 
LCC - lokalne centrum certyfikacji 

i=1 i=1 i=1 

314 42 n 
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SG SP 

SW 

RZ 

 sieć autonomicznych węzłów 
informacji przestrzennej 

 węzeł  informacji przestrzennej tworzy 
infrastruktura techniczno-informacyjna 
każdej jednostki 

 za zawartość informacyjną (jej kompletność  
i aktualność) oraz sprawność  
infrastruktury 
technicznej węzła odpowiedzialna jest 
dana jednostka 

 informacja przestrzenna z poszczególnych 
węzłów udostępniana jest za 
pośrednictwem 
standardowych usług sieciowych 

 zasoby informacji przestrzennej  
wspieraja procesy podejmowania 
decyzji administracyjnych 
oraz zarządzanie urzędem 
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Obecnie w MSIP dostępnych jest prawie 400 różnych warstw tematycznych 
podzielonych na 24 kategorie tematyczne: 
 
1) Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) 
2) Zarządzanie kryzysowe 
3) Bezpieczeństwo 
4) Projekty ZPORR 
5) Pokrycie terenu 
6) Sieć drogowa 
7) Podział terytorialny 
8) Infrastruktura sieciowa 
9) Sieć kolejowa 
10) Gleby 
11) Lasy 
12) Miejscowości 
13) Zabytki 
14) Ochrona środowiska 
15) Wody 
16) Skorowidze map 
17) Łowiectwo 
18) Obiekty hotelarskie skategoryzowane 
19) Gospodarka 
20) Kultura 
21) Opieka Zdrowotna 
22) Edukacja 
23) Mapy topograficzne 
24) Plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa mazowieckiego 
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CZĘŚĆ II 
 

Rzeczowa i  finansowa realizacja projektu kluczowego w 
ramach Działania 1.7 RPO WM 2007-2013  

 
Systemy informacji przestrzennej (SIP) na Mazowszu –

diagnoza 
 

Plan rozwoju SIP w latach 2014-2020                                
(koszty kwalifikowalne, wskaźniki, itp.) 

 
 

Departament Geodezji i Kartografii 
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Projekt kluczowy – BAZY WIEDZY 

Projekt realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007–2013 

Działanie 1.7 Promocja gospodarcza 

Budżet - 180 mln zł. 

Kwota dofinansowania - 153 mln zł. 
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Projekt kluczowy – BAZY WIEDZY 

Główne cele projektu: 

1. Utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych), 

 Bazy zawierać  będą informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach 

gospodarczych i przyrodniczych, stanowić będą podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej. 

2. Opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na  technologii teleinformatycznej, ułatwiających: 

     - obywatelom – dostęp do informacji o gromadzonych zasobach danych oraz dostęp do tych danych; 

     - przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym 

lokalizację nowych inwestycji; 

  - jednostkom samorządu terytorialnego - racjonalne zarządzanie terytoriami gmin, powiatów województwa 

mazowieckiego, uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność 

gospodarczą; 

 - wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów 

danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienie na wyższy poziom aktualności i 

wiarygodności rejestrów publicznych. 
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Projekt kluczowy – BAZY WIEDZY 

Zadania projektowe i stan ich realizacji: 

1. Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury  Bazy Danych Obiektów Topograficznych województwa 

mazowieckiego – zadanie zrealizowane, utworzona została baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości 

odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10000, obejmująca obszar 24 powiatów o łącznej powierzchni 23 983 

km2. 

 Wartość zrealizowanych prac – ponad 19,8 mln zł. 
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Projekt kluczowy – BAZY WIEDZY 

Zadania projektowe i stan ich realizacji: 

2. Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci 

cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, 

przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do 

postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

I i II tura konwersji –  trwa realizacja zamówienia dla 30 powiatów, 

wartość realizowanych prac - 67,2 mln zł. 

III tura konwersji – zawarto umowy dla 6 kolejnych powiatów o łącznej wartości 8,9 mln zł (trwa realizacja 

zamówienia) 

IV tura konwersji  –  trwają prace związane z uzgodnieniem dokumentacji  dla 4 powiatów, wartość 

planowanych prac około – 9,0 mln zł. 
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Etapy modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach Projektów Kluczowych 

Modernizacja wykonana 

Modernizacja w trakcie realizacji 

Modernizacja w trakcie procedury przetargowej  

Modernizacja planowana do realizacji 
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Zadania projektowe 
i stan ich realizacji: 

2. Wsparcie prac związanych z przekształceniem 

ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci 

cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących 

budynków oraz modernizacja tego rejestru, 

przekształcenie mapy zasadniczej do postaci 

numerycznej, prace związane z przekształceniem do 

postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, 

skanowanie dokumentów powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 



Projekt kluczowy – BAZY WIEDZY 

Zadania projektowe i stan ich realizacji: 

3. Opracowanie koncepcji standaryzacji studiów zagospodarowania terenu, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

Opracowane zostały projekty standardów graficznych dokumentów planistycznych (specyfikacje  modeli 

danych  zgodnie  z metodologią norm ISO serii 19100) oraz wzory części opisowej dotyczące: 

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

  gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

- planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

 

Wartość zrealizowanych prac – ponad 231 tys. zł. 
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Projekt kluczowy – BAZY WIEDZY 

Zadania projektowe i stan ich realizacji: 

4. Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do  bieżącego prowadzenia rejestru dokumentów 
planistycznych na poziomie gminnym, cyfryzacja studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin. 

Umowa na wykonanie prac podpisana została w październiku 2012 r. Planowany termin zakończenia prac -

12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

4 500 dokumentów planistycznych przetwarzanych do jednolitej postaci cyfrowej + ponad 10 000 tysięcy 

arkuszy map (mpzp i suikzp). Wdrożenie aplikacji do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych i ich 

publikacji w postaci usług sieciowych. 

Wartość realizowanych prac – ok. 1,4 mln zł. 
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Projekt kluczowy – BAZY WIEDZY 

Zadania projektowe i stan ich realizacji: 

5. Opracowanie standardu uproszczonego planu urządzania i inwentaryzacji stanu lasów 

niepaństwowych oraz wymagań dla aplikacji komputerowej służącej do ich prowadzenia.  

 
  
Zadanie zakończone. 
 
Wartości zrealizowanego zamówienia - 43 tys. złotych 
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Projekt kluczowy – BAZY WIEDZY 

Zadania projektowe i stan ich realizacji: 

6. Dostawa sprzętu komputerowego do gmin, powiatów i województwa wraz z oprogramowaniem. 

 
  
Sprzęt wraz z oprogramowaniem dostarczono do 323 lokalizacji projektowych. 
 
Wartości zrealizowanego zamówienia - ponad 14,6 mln złotych 
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Projekt kluczowy – BAZY WIEDZY 

Zadania projektowe i stan ich realizacji: 

w przygotowaniu: 

7. Aktualizacja i uzupełnienie danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

8. Dostawa i wdrożenie komponentów IIP na szczeblu gminnym i powiatowym. 
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Systemy informacji przestrzennej (SIP) na Mazowszu – diagnoza 

Po zakończeniu realizacji projektu Bazy Wiedzy uczestniczące w projekcie gminy: 

- będą dysponowały środowiskiem aplikacyjnym realizującym podstawowe funkcje gminnych 

węzłów Infrastruktury Informacji Przestrzennej (gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie 

danych przestrzennych); 

- będą posiadały podstawowe cyfrowe zbiory danych: zaktualizowane dane ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów oraz dane planistyczne 

POTRZEBY 

- tworzenie tematycznych zbiorów danych wspierających zarządzanie gminą. 
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Systemy informacji przestrzennej (SIP) na Mazowszu – diagnoza 

Po zakończeniu realizacji projektu Bazy Wiedzy uczestniczące w projekcie powiaty: 

- będą dysponowały środowiskiem aplikacyjnym realizującym podstawowe funkcje powiatowych węzłów 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej (gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie danych 

przestrzennych); 

- będą posiadały podstawowe cyfrowe zbiory danych geodezyjnych (ewidencja gruntów i budynków) 

POTRZEBY 

- cyfryzacja, aktualizacja i uzupełnianie pozostałych zbiorów danych przestrzennych i ich dostosowywanie do 

wchodzących w życie przepisów wynikających z prawa GIK i ustawy i IIP (GESUT, BDOT 500); 

- tworzenie tematycznych zbiorów danych wspierających zarządzanie powiatem. 
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Systemy informacji przestrzennej (SIP) na Mazowszu – diagnoza 

POTRZEBY ZWIĄZANE Z SIP NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM: 

- utrzymanie w aktualności danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k  

- rozbudowa tematycznych zbiorów danych MSIP, w szczególności danych umożliwiających 

monitorowanie zmian 

w przestrzeni regionu (zobrazowania satelitarne, szczegółowe dane o pokryciu terenu), kierunki 

i tempo urbanizacji zmiany środowiska przyrodniczego i inne. 

- zapewnienie sprawności i wydajności infrastruktury technicznej obsługującej węzeł wojewódzki MSIP 
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SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (SIP) NA MAZOWSZU – DIAGNOZA 

STAN  PODSTAWOWYCH DANYCH GEOREFERENCYJNYCH - EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW (STAN NA 1 
STYCZNIA 2013) 

Nie przeprowadzono modernizacji egib w zakresie 

budynków i nieruchomości lokalowych 

Zakończona modernizacja egib w zakresie budynków  

i nieruchomości lokalowych  

Obszary, dla których pewien zakres prac  w ramach 

modernizacji egib będzie wykonany w ramach 

Projektów Kluczowych.  
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SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (SIP) NA MAZOWSZU – DIAGNOZA 
STAN  PODSTAWOWYCH DANYCH GEOREFERENCYJNYCH – BDOT 500 – STAN NA 31 GRUDNIA 2013 

100%               (9) 

80% do 100%  (4) 

50% do 80%    (5) 

20% do 50%    (5) 

Poniżej 20%   (19) 

70% do 94%    (4) 

50% do 70%    (2) 

20% do 50%   (10) 

Poniżej 20%   (26) 

MAPA ZASADNICZA - 

DANE CYFROWE 

MAPA ZASADNICZA - 

DANE ANALOGOWE 
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SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (SIP) NA MAZOWSZU – DIAGNOZA 

100%               (5) 

16% do 41%   (6) 

(w nawiasie podano liczbę jednostek ewidencyjnych) 
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STAN  PODSTAWOWYCH DANYCH GEOREFERENCYJNYCH – GESUT – STAN NA 31 GRUDNIA 2012 



Zadania GGK i Marszałków Województw wynikające z Prawa GIK 

Główny Geodeta Kraju: 
 
(…) tworzy, prowadzi i udostępnia: 
a)  (…) 
b)  zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, (zbiory danych przestrzennych 
infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych 
opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu); 
 
16 a) zakłada i prowadzi krajową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na podstawie 
powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
 
Marszałek Województwa: 
 
Art. 7c. Do zadań marszałka województwa należy w szczególności: 
1)  (…) 
2)   (…) 
3)   tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której 
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (j.w.) oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których 
mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 (mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000); 
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Działania podejmowane przez GGK w nowym okresie programowania 

Dostosowanie zbiorów danych do nowych przepisów Prawa GIK: 

GGK na tym etapie szacuje, że koszt dostosowania danych do obowiązujących przepisów dla 

całej Polski wynosi 1,8 mld zł, co daje 4,7 mln/powiat 

 

Na Mazowszu 41 powiatów ( bez Warszawy) tj. koszt 194 mln zł. 

Modernizacja częściowo zrobiona, więc szacunkowe koszty to ok. 100 ml zł  

 

Projekt systemowy ZSIN (Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach) 

Wartość ok. 200 mln na całą Polskę, obejmie 80 powiatów, co daje 5 powiatów w 

województwie. 
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Działania proponowane przez DGIK a Strategia Europa 2020 

Trzy priorytety Strategii Europa 2020: 

Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej 

i bardziej konkurencyjnej; 

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim 

poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczna i terytorialną. 

Dostęp do aktualnych, kompletnych i spójnych danych przestrzennych ich sprawne (przy wykorzystaniu 

technologii informacyjno-komunikacyjnych) i szerokie wykorzystywanie przez przeszkolonych urzędników 

i użytkowników (przedsiębiorców, inwestorów, obywateli) umożliwi zwiększenie konkurencyjności regionu, 

powiatów i gmin,  ułatwi i przyspieszy przeprowadzanie procesów inwestycyjnych, zapewni możliwość 

bieżącego śledzenia kierunków i tempa rozwoju regionu. 
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