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61 członków

46 państ Europejskich
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BI KEN: Business interoperability
Budowa wspólnego modelu bussinesowego opartego na 
najlepszych, dostępnych rozwiązaniach poszczególnych 
członków.

PosKEN – Positioning
Zapewnienie interoperacyjności i kompatybilności 
systemów krajowych systemów  satelitarnego 
pozycjonowania naziemnego.

Cad&LR KEN: Cadas tre and land registry
Wymania wiedzy i doświadczeń w zakresie 
budowy i utrzymania katastru

Pol KEN: Policy
Śledzenie i ocena zmian i nastrojów w odniesieniu do 
różnych inicjatyw, projektów, programów, polityk mogących 
mieć wpływ na rozwój geoinfomracji a w konsekwencji 
proponowanie i realizacja planów działań.  

Q-KEN: Quality
Jakość i zarządzanie jakością
INSPIRE KEN
Rozwój sytuacji w zakresie INSPIRE
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www.eurogeographics.org
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http://www.eurogeographics.org/content/busken-business-interoperability
http://www.eurogeographics.org/content/cadken-cadastre-and-land-registry
http://www.eurogeographics.org/content/cadken-cadastre-and-land-registry
http://www.eurogeographics.org/content/polken-policy
http://www.eurogeographics.org/content/qken-quality
http://www.eurogeographics.org/content/inspire-ken-0
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Krajowe Punkty 
Kontaktowe
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Specyfikacje 
Danych INSPIRE

Specyfikacje 
Danych E.L.F

Usługi pobierania
Zgodne z INSPIRE Przyszłe produkty 

Eurogeographics

Usługi przeglądania
Zgodne z INSPIRE







Użytkownicy BDOT10k

Rok

Ilość  

udostępnionych 

danych  [km2]

Wartość udostępnionych danych BDOT10k (dane CODGiK)

Łączna wartość 

udostępnionych danych 

BDOT10k: 

w tym w ramach art.15 
w tym udostępnienie 

komercyjne 

2013 4 561 958 228 094 300 zł 221 294 900 zł 6 799 400 zł 

2014 5 020 438 218 765 756 zł 215 673 646 zł 3 092 110 zł 

Główni użytkownicy wg udostępnień (dane CODGiK)

Administracja publiczna Inne komercyjne wykorzystanie w podziale na branże

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bezpieczeństwo

Centralne Biuro Antykorupcyjne biura architektoniczne

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych edukacja

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad firmy konsultingowe

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska firmy projektowe

Główny Inspektor Transportu Drogowego gazownictwo

Główny Urząd Statystyczny geodezja, systemy informacji przestrzennej

Instytut Biologii Ssaków Białowieża geologia

Komenda Główna Policji górnictwo

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej inżynieria wodna

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji kopalnia

Ministerstwo Gospodarki lotnictwo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ochrona środowiska

Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego osoby prywatne

Państwowy Instytut Geologiczny pomiar hałasu

Wojskowe Centrum Geograficzne przemysł  satelitarny i kosmiczny

Parki Krajobrazowe przemysł energetyczny

Parki Narodowe telekomunikacja / informatyka

Starostwa Powiatowe telewizja / internet

Uczelnie wyższe i instytuty naukowe usługi inżynieryjne

Urząd Komunikacji Elektornicznej usługi nawigacyjne

Urzędy Gmin wydawnictwa kartograficzne

Urzędy Marszałkowskie zagraniczne instytucje geodezyjno-kartograficzne

Urzędy Miast

Urzędy Wojewódzkie

Realne oszczędności
dla skarbu państwa



Ponad 29 TB danych w formie usług 
ponad 300 TB danych źródłowych



 ponad 300 tys. stałych użytkowników

 9 MB danych pobieranych w czasie 1 wizyty

 700 tysięcy miesięcznie odsłon Geoportalu

 340 mln wywołań usług





Wspomaganie procesów inwestycyjnych

Wsparcie organów wydających decyzje środowiskowe i inwestycyjne

Wsparcie przygotowywania 
miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Analizy hałasu, analizy przepływu wody, analizy solarne 

Analiza zakresu oddziaływania wód zalewowych (źródło: Instytut OZE)



Pomiar wysokości przeszkód lotniczych 
(źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego)



Wspomaganie podejmowania decyzji z zakresu planowania przestrzennego

Aktywnego udziału mieszkańców miasta w procesie powstawania dokumentów planistycznych
i podejmowania decyzji odnośnie lokalizacji planowanych inwestycji.

Analiza zacienienia projektowanej inwestycji (źródło: Biuro Rozwoju Gdańska)
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Projekty planowane do realizacji przez GUGiK w przyszłej perspektywie
finansowej, dzięki profesjonalnemu opracowaniu, przeszły pomyślnie
proces preselekcji i uzyskały wysokie miejsca w rankingu dla celu
szczegółowego 2 "Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych"
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II 

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej

K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

TopoMapa – nowa generacja map topograficznych

Polska 3D+



Udostępnienie wspólnego dla administracji 
publicznej środowiska kompetencyjno-
analitycznego umożliwiającego 
udostępnienie zaawansowanych usług związanych 
z informacją przestrzenną

Zwiększenie dostępności usług oraz zbiorów 
danych będących w dyspozycji administracji 
publicznej

CAPAP

Zwiększenie jakości i interoperacyjności usług 
publicznych, umożliwienie współdziałania systemów 
informatycznych państwa i zapewnienie ponownego 
użycia danych przestrzennych



• Brak konieczności rezygnacji z obecnie posiadanych rozwiązań - możliwość 
włączenia się w inicjatywę z własnymi narzędziami 

• Możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału danych przestrzennych

• Integracja danych przestrzennych z wielu źródeł i wielu branż

• Jakość i aktualność danych gwarantowana przez ich dostawców

• Dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych i innowacyjnych usług

• Dostęp do innowacyjnych usług dedykowanych dla poszczególnych grup 
odbiorców

• Dostęp do zaawansowanych narzędzi wizualizacji wyników analiz

• Możliwość otrzymywania wyników dedykowanych analiz

i prognoz w sposób cykliczny lub na żądanie



Zapewnienie dostępu do spójnej i aktualnej informacji przestrzennej
o sieciach uzbrojenia terenu, urządzeniach podziemnych i
budowlach, istotnej dla planowania polityki energetycznej kraju czy
rozwoju szerokopasmowego Internetu, poprzez założenie
zharmonizowanej i interoperacyjnej krajowej bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na

podstawie zintegrowanych, 
zestandaryzowanych i 
zgeneralizowanych 
powiatowych baz danych 
GESUT oraz BDOT500.





CELE PROJEKTU: wdrożenie technologii automatycznego generowania 
standardowych opracowań kartograficznych 

Opracowania kartograficzne – cyfrowe e-mapy będą tworzone na podstawie 
aktualizowanych na bieżąco rejestrów publicznych - baz BDOT10k i BDOO.
Obywatele,  przedsiębiorcy i administracja publiczna będą mieli zapewniony dostęp 
do informacji przestrzennej w postaci prezentacji kartograficznej cyfrowych map: 

 topograficznych
 tematycznych

 ogólnogeograficznych

za pośrednictwem portalu geoportal.gov.pl
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DANE
Zapewnienie aktualnych jednolitych i kompletnych dla całego terytorium kraju przestrzennych 

danych 3D – przestrzenne modele 3D budynków, ALS, NMT, NMPT

e-USŁUGI
Uruchomienie Portalu 3D i innowacyjnych e-usług – realistyczna wizualizacja w 3D, analizy 

potencjału energii słonecznej, analizy widoczności, analizy cieni, przekroje, pomiary itp.

KOMPETENCJE
Uruchomienie międzyresortowej platformy informacyjno-edukacyjnej – wymiana wiedzy, 

doświadczeń, potrzeb użytkowników oraz korzyści ze stosowania przestrzennych danych 3D 

CEL
WSPIERANIE ROZWOJU INNOWACYJNYCH ZASTOSOWAŃ TRÓJWYMIAROWEJ

INFORMACJI PRZESTRZENNEJ



Gospodarka 
przestrzenna

Środowisko

Bezpieczeństwo

31

Przemysł

Transport

Turystyka



EGiB

EGiB

EGiB

EGiB

EGiB

 dostosowanie danych EGiB do wymagań ZSIN

 podniesienie jakości i wiarygodności danych 

EGiB w wyniku modernizacji

 podniesienie jakości danych EGiB

 włączenie kolejnych baz danych EGiB do 

centralnego repozytorium kopii zbiorów 

danych EGIB zapewniającego integrację 

rozproszonych zasobów i dalszą integrację z 

rejestrami włączonymi do ZSIN (NKW, EPN, 

PESEL, PRG, REGON, TERYT)
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