
Opracowanie bazy danych 
przestrzennych dla wspomagania 
zarządzaniem ROF
STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO RADOMSKIEGO OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO (ROF)



system informacji przestrzennej (sip, gis) 

3

Wprowadzenie

Niniejsza broszura zawiera opis prac związa-
nych z realizacją projektu Opracowanie bazy 
danych przestrzennych dla wspomagania za-
rządzaniem ROF w ramach projektu Strategia 
rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (ROF).

Zadanie realizowane jest w ramach działania 
System trwałego wdrożenia Strategii rozwoju 
ROF celem, którego jest opracowanie Strate-
gii rozwoju ROF oraz wytworzenie zdolności 
instytucjonalnej członków grupy docelowej 
do wspólnego wdrożenia opracowywanych 
dokumentów. Utworzenie bazy danych prze-
strzennych umożliwi wspomaganie zarządza-
niem ROF przy użyciu najnowszych narzędzi 
i rozwiązań z zakresu GIS.

Obszar opracowania stanowi Miejski Radom-
ski Obszar Funkcjonalny (ROF) obejmujący 
JST położone w województwie mazowieckim 
- Gmina Gózd, Gmina Iłża, Gmina Jastrzębia, 
Gmina Jedlińsk, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmi-
na Kowala, Gmina Pionki, Gmina Miasta Pion-
ki, Gmina Przytyk, Gmina Skaryszew, Gmina 
Wierzbica, Gmina Wolanów, Gmina Zakrzew 
i Gmina Miasta Radomia (będąca miastem na 
prawach powiatu).

_
Zrzuty ekranu 

przedstawiające 
różne warstwy 

wyświetlane 
przez system
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Czym jest System Informacji Przestrzennej (GIS)?

System GIS jest innowacyjnym Systemem 
Informacji Przestrzennej przeznaczonym do 
kompleksowego prowadzenia spraw zwią-
zanych z  funkcjonowaniem urzędu oraz za-
pewnia dostęp do danych geograficznych 
niezbędnych w  procesach podejmowania 
decyzji. Aplikacja ma charakter interaktywnej 
mapy internetowej.

Systemem Informacji Geograficznej nazywa-
my skomputeryzowany system pozyskiwania, 
przechowywania, przetwarzania, analizowania 
i  udostępniania informacji posiadającej od-
niesienie przestrzenne do powierzchni Ziemi 
(czyli informacji geograficznej). Unikatowość 
technologii GIS polega na połączeniu możli-
wości oferowanych przez bazy danych z moż-
liwościami wizualizacji i analiz przestrzennych - 

typowymi dla map. Jednak GIS to znacznie 
więcej niż mapa plus baza danych. 

System ułatwia prowadzenie polityki zago-
spodarowania przestrzennego. Przyspiesza 
i ułatwia pracę urzędników, a także pozwala 
interesantom na szybsze uzyskanie dokumen-
tów oraz danych mieszkańcom gminy.

GIS to nie tylko system komputerowy, nie-
zbędny sprzęt i oprogramowanie, ale również 
ludzie. Operator systemu jest jego niezwykle 
ważnym elementem. Od jego wiedzy, umie-
jętności i  doświadczenia zależy efektywne 
zastosowanie systemu w praktyce. Pamiętać, 
bowiem należy, iż System Informacji Geogra-
ficznej jest tylko narzędziem analitycznym ma-
jącym wspierać podejmowanie decyzji. Wia-
rygodność i  wartość uzyskiwanych wyników 
uzależniona jest od wiarygodności i wartości 
danych wejściowych i prawidłowego doboru 

procedur analitycznych. 

Podstawowe pojęcia

 ● Warstwy informacyjne - Dane w  GIS zorganizowane są 
w postaci warstw tematycznych. Wszystkie warstwy tema-
tyczne przedstawiają ten sam fragment terenu, a każda war-
stwa tematyczna zawiera dane o jednym zjawisku.

 ● Modele danych GIS
 ● Model wektorowy - rzeczywistość opisywana jest za 

pomocą punktów, linii i poligonów o ściśle ustalonych 
wierzchołkach. Reprezentacja wektorowa nadaje się 
dobrze do przechowywania danych o  charakterze 
dyskretnym, dla których wymagana jest duża dokład-
ność. Są to np. granice działek, ulice, budynki, sieci: 
elektryczne, gazowe, wodne, telefoniczne itd. Wektor 
ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę: dzięki temu, 
że możliwe jest na nim wyodrębnianie poszczegól-
nych obiektów, można do nich podłączać informacje 
z bazy danych, tak jak to pokazano na rysunku poni-
żej, co nie jest możliwe w przypadku mapy rastrowej.

 ● Model rastrowy - Dane rastrowe to nic innego jak or-
tofotomapy lub zeskanowane mapy. Mapę w postaci 
rastrowej można porównać do fotografii. Jest to siat-
ka punktów zorganizowanych w wiersze i kolumny. 
Każdy z tych punktów może przyjmować różne war-
tości (kolory), co w sumie tworzy obraz, na podobnej 
zasadzie jak obraz na ekranie telewizora. Można go 
powiększać i pomniejszać, w rozsądnych granicach, 
w których jest jeszcze czytelny (przeważnie w grani-
cach +10 do –10 razy).

 ● Atrybuty opisowe - Są to informacje dotyczące obiektów 
przestrzennych oraz informacje pośrednio związane z tymi 
obiektami. Np. obiekt budynek będzie miał takie atrybuty 
jak: Numer ewidencyjny budynku, Funkcja budynku, Liczba 
kondygnacji, Miejscowość, Ulica, Powierzchnia [m2].

_
Wizualizacja 
systemu

_
Informacje 

kontekstowe 
w modelu 

wektorowym
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Usługi WMS WFS

Usługi sieciowe udostępniania danych 

1. System zawiera mechanizm udostępniania danych poprzez usługi WMS, 
WFS i WFS-T, 

2. System jest wyposażony w możliwość samodzielnego generowania przez 
Administratora linków usług do dowolnie wybranych danych zgromadzonych 
na serwerze 

3. System jest zgodny ze standardami:
a. WMS (Web Map Service)
b. WFS (Web Feature Service)
c. WFS-T (Web Feature Service Transactional)
d. WCS (Web Coverage Service)

GEOPORTAL

Funkcje Geoportalu

1. Działa w sieci lokalnej (LAN) oraz globalnej
2. Posiada mechanizm ograniczonego dostępu do wybranych 

danych dla zalogowanych użytkowników (uprawnienia kon-
ta)

3. Zapewnia dostęp do zasobów przez popularne przeglądar-
ki internetowe (w tym Ms Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Chrome i Safari) bez konieczności instalowania dodatkowe-
go oprogramowania, rozszerzeń i kontrolek

4. Posiada wydzieloną część administracyjną, przeznaczoną 
do zarządzania portalem przez użytkowników (administra-
torów)

5. Funkcjonalność:
a. interaktywna nawigacja po mapie (przesuwanie, zmia-

na skali, itp.)
b. prezentacja informacji atrybutowej o wskazanym klik-

nięciem na mapie obiekcie
c. prezentacja listy warstw mapy z możliwością włącze-

nia/wyłączenia widoczności i  regulacją przezroczy-
stości

d. wyszukiwanie miejscowości na obszarze ROF
e. narzędzia pomiaru odległości i powierzchni
f. wyświetlanie współrzędnych punktów (w układzie „1992” oraz geograficznym WGS 84) 

oraz skali liniowej
g. drukowanie i/lub zapis do pliku *.pdf bieżącego widoku mapy oraz wybranych przez 

użytkownika ustawień i warstw mapy
h. wizualizację na mapach danych statystycznych (np. w postaci kartogramów, kartodia-

gramów)
i. dostęp do tabeli atrybutów warstw z możliwością sortowania danych w kolumnach
j. możliwość dodawania warstw (w tym map podkładowych i ortofotomap) pochodzących 

z innych źródeł poprzez WMS, np.: www.geoportal.gov.pl 
k. pasek z nazwą serwisu, nazwą projektu stanowiącą odnośnik do strony głównej oraz 

pasek z narzędziami do obsługi mapy
l. panel umożliwiający wybór mapy podkładowej oraz wybór map tematycznych.

Baza danych oraz zakres danych GIS dla ROF

W ramach projektu została zaimportowana baza warstw w postaci wektorowej oraz rastrowej. 
Baza zawiera została podzielona na grupy w skład których wchodzą m.in. warstwy referencyjne 
(np. BDOT 500, BDOT 10k, GESUT, TBD, VMAP L2), jak również grupy tematyczne, np.:

dostępność
Dostęp z poziomu sieci LAN oraz 

WAN z przeglądarki internetowej

bezpieczeństwo
Wydzielona część administracyjna, 

system kont użytkowników

funkcjonalność
Interaktywna nawigacja po mapie, 

prezentacja dowolnych warstw, 

wizualizacje danych statystycznych, 

opcje wyszukiwania

gospodarka i 
społeczeństwo

planowanie 
przestrzenne

Budynki, działki 

budowlane, geometria 

dachów budynków, 

powierzchnie biologicznie 

czynne, rejestr pozwoleń 

na budowę, zakresy 

i treść MPZP

środowisko
Fauna, flora, geologia, 

geomorfologia, 

gleby, obszary 

problemowe, obszary 

przestrzeni chronionej, 

uwarunkowania 

planistyczne, wody

transport
Rejony komunikacyjne, 

sieć drogowa i kolejowa 

wraz z numeracją
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Mapa a GIS

Dla obrazowego zilustrowania systemów GIS 
porównajmy go z mapą papierową.

 ● GIS daje możliwość pracy na całym obsza-
rze opracowania 

 ● Zestawienie w jednym momencie wybra-
nego zestawu danych (wyświetlamy tylko 
te informacje, które nas interesują). Można 
również zmienić kolejność wyświetlania 
informacji.

 ● W GIS możemy manipulować danymi wej-
ściowymi i uzyskać na ich podstawie zu-
pełnie nowy rodzaj informacji  

 ● możliwość uzyskania szczegółowych in-
formacji o obiektach zapisanych w bazie 
danych

 ● możliwość pomiarów na mapie (odległo-
ści, powierzchnie)

 ● możliwość wyszukiwania obiektów na 
podstawie zadanych kryteriów  

 ● możliwość tworzenia zapytań przestrzen-
nych 

 ● umożliwia przechowywanie danych prze-
strzennych zgromadzonych w  urzędzie 
(dane planistyczne, dane środowiskowe, 
itp)

 ● pozwala na upublicznienie informacji - 
mieszkańcy mają natychmiastowy dostęp 
do wszystkich informacji, które potrzebują 
znać np. podczas zakupu działki pod bu-
dowę

 ● umożliwia przechowywanie oraz wgląd 
z  archiwalne plany zagospodarowania 
przestrzennego

Korzyści z GIS

 ● Udostępnianie pracownikom ogromnych 
zasobów informacji i danych niezbędnych 
do ich pracy

 ● Lepszy dostęp do informacji dla mieszkań-
ców, inwestorów oraz turystów

 ● Możliwość łatwego generowania doku-
mentów (map) w postaci wydruków w for-
macie A4 lub A3.

 ● Lepsza (szybsza) obsługa interesantów
 ● Poprawa dokładności istniejących infor-

macji
 ● Lepszy monitoring środowiska (w  tym 

monitoring rozkładu zanieczyszczeń oraz 
ocena zagrożeń ze strony środowiska)

 ● Możliwość generowania map tematycz-
nych, zadawania pytań do bazy danych 
i tworzenia raportów

 ● Wsparcie promocji miasta (geoportal, pro-
fesjonalne oferty inwestycyjne, profesjo-
nalne mapy i wizualizacje).

Jak działa GIS

Moduł importu danych pozwala na importowanie 
warstw:

1. rastrowych w postaci pliku geotiff
2. wektorowych - warstwa zapisana w  pli-

kach SPH, PRJ, CBF, SHX
3. zewnętrzne źródło WMS - podpięcie war-

stwy z  innego serwera poprzez usługę 
WMS

4. Import wielu warstw jednocześnie - opcja 
przydatna przy imporcie kilkunastu lub kil-
kudziesięciu warstw przy jednym żądaniu 

System umożliwia aktualizację zgromadzo-
nych danych poprzez pliki wejściowe w forma-
cie i o strukturze zgodnej z danymi pozyska-
nymi z PZGiK na potrzeby realizacji Projektu. 
Moduł aktualizacji pozwala na uzupełnianie 
warstw o nowe dane przestrzenne. Dzięki tej 
funkcji nie ma konieczności dodawania nowej 

warstwy z pełnym zakresem danych a można 
uzupełnić dane z zinwentaryzowaną część.

System umożliwia również eksport warstw 
wektorowych dostępnych w bazie danych we 
wskazane miejsce na serwerze. Po wykonaniu 
ekportu na serwerze, we wskazanym folderze 
(przy konfiguracji ekportu) tworzone są pliki 
z  warstwami (dla każdej warstwy pliki: shp, 
shx, prj, dbf). Warstwy są grupowane i zapisy-
wane w katalogach o strukturze i nazwach wg 
grup, do której dana warstwa jest przypisana. 
Dodatkowo każda warstwa jest eksportowana 
w układzie współrzędnych PUWG 2000 strefa 
7 (katalog PUWG_2000_strefa_7) oraz PUWG 
1992 (katalog PUWG_1992).

magazyn danych
Przechowywanie danych przestrzennych zgromadzonych 

w urzędzie

dostęp publiczny
Upublicznianie informacji tj. dane planistyczne, dane 

środowiskowe, itp.

promocja miasta
Profesjonalne oferty inwestycyjne, mapy i wizualizacje 

dla biznesu
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Moduł przeszukiwania zgromadzonych danych 
przestrzennych

Geonetwork jest oprogramowaniem serwero-
wym służącym do zarządzania zasobami da-
nych przestrzennych. Zostało tak zaprojekto-
wane, aby w maksymalnym zakresie umożliwić 
dostęp do georeferencyjnych baz danych, pro-
duktów kartograficznych i związanych z nimi 
metadanych pochodzących z różnych źródeł.

Oprogramowanie posiada funkcje służące do 
administracji, edycji i odpowiedniego katalo-
gowania metadanych opisujących zbiory da-
nych geograficznych, pozwalające na odszu-
kanie zasobów spełniających kryteria zadane 
przez użytkownika.

Dostarcza usługi zgodne z architekturą portalu 
OGC:  

1. usługa portalu – dostęp do informacji ge-
oprzestrzennych, w tym: 

a. konfiguracja  systemowa, admini-
stracja użytkownikami, grupami użyt-
kowników i ich uprawnieniami, 

b. kontrola dostępu (z  logowaniem 
i podaniem hasła, przywileje i upraw-
nienia), 

c. moduł edytora metadanych - two-
rzenie i edycja zbiorów metadanych 

( jak równie wzorców metadanych) 
zgodnych ze standardami ISO19115 
i ISO19139, 

d. przeglądarka map InterMap - tworze-
nie map dostosowanych do wymaga 
użytkownika.  

2. usługa katalogowania – zbieranie, reje-
strowanie, klasyfikowanie i utrzymywanie 
metadanych: 

a. przeszukiwanie lokalnych i  rozpro-
szonych katalogów z danymi prze-
strzennymi, z użyciem protokołu ko-
munikacyjnego Z39.50 (ISO 23950),

b. „harvesting” – synchroniczne zbie-
ranie metadanych na rozproszonych 
katalogach serwerów sieci Internet 
wykonywane według określonego 
czasowego harmonogramu, 

c. możliwość ściągania danych z  in-
nych baz danych, jak równie udo-
stępniania własnych zbiorów danych 
dla potrzeb innych,

3. usługa danych – dostęp do zawartości baz 
danych przestrzennych, przetwarzanie da-
nych, ich transformacją z zastosowaniem 
standaryzacji wspólnych formatów i inter-
fejsów.

_
W treści broszury (s. 7) wykorzysta-
no ilustracje pochodzące ze strony 
flaticon.com. 
Icons designed by Freepik.



ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski w Radomiu
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30
tel.: (+48) 48 362 04 19,  
48 362 04 24
bom@umradom.pl

Miejska Pracownia 
Urbanistyczna w Radomiu
ul. Żeromskiego 53 (IV piętro)
Sekretariat - pokój nr 408
tel.: (048) 363 15 94
tel./fax: (048) 362 02 08
mpu@mpu.radom.pl

WYKONAWCA: 

Netgis Sp. z o.o.
ul. Ozimska 4/7, 
45-057 Opole,
www.netgis.pl


