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Skróty i definicje pojęć używanych w dokumencie
Skrót

Wyjaśnienie

API

Application programming interface – specyfikacje sposobu interakcji komponentów oprogramowania.

BDOT10k

Bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, o której mowa w ustawie PGiK oraz rozporządzeniu
BDOT10k.

BDOT500

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–
1:5000, , o której mowa w ustawie PGiK oraz rozporządzeniu BDOT500
i GESUT.

BGM
BSOG, BDSOG

Biuro Geodety Miasta
Bazy danych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
o których mowa w ustawie PGiK oraz rozporządzeniu BSOG.

EGIB

Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w ustawie PGiK oraz rozporządzeniu EGIB.

EMUiA

Ewidencja miejscowości ulic i adresów, o której mowa w ustawie PGiK oraz
rozporządzeniu EMUiA.

GESUT

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w ustawie
PGiK oraz rozporządzeniu BDOT500 i GESUT.

GIS/SIP/SIT

System informacji geograficznej/przestrzennej/o terenie rozumiany w zależności od kontekstu szeroko lub jako szeroko jako system pozyskiwania,
gromadzenia, weryfikowania, integrowania, analizowania, transferowania i
udostępniania danych przestrzennych, w szerokim rozumieniu obejmuje on
metody, środki techniczne, w tym sprzęt i oprogramowanie, bazę danych
przestrzennych, organizację, zasoby finansowe oraz ludzi zainteresowanych
jego funkcjonowaniem; lub, w zależności od kontekstu jako rozwiązania informatyczne umożliwiające przetwarzanie danych przestrzennych.

GML

Geography Markup Language - język oparty na XML do opisu danych przestrzennych.

GUI

Graphical user interface - typ interfejsu użytkownika pozwalający na interakcję z urządzeniem za pomocą elementów sterujących zorganizowanych
w okna dialogowe.

harmonizacji zbiorów
danych

Działalność podejmowana na zbiorach danych o charakterze prawnym
technicznym i organizacyjnym mająca na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności i wyeliminowaniu niejasności oraz przystosowanie tych zbiorów do wspólnego i łącznego wykorzystania.

IIP

Infrastruktura informacji przestrzennej – całokształt środków służących do
racjonalnego gospodarowania danymi przestrzennymi.

JRTCE_U

Akronim projektu: „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz
e_usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych
udostępnianych przez miasto Ruda Śląska
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INSPIRE, dyrektywa
INSPIRE

infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z
dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej.

Interoperacyjność

W odniesieniu do danych przestrzennych, możliwość łączenia zbiorów danych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej manualnej interwencji, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana
zbiorów i usług danych przestrzennych zwiększona.

ISO

International Organization for Standardization.

BGM

Jednostka (organizacyjna) Beneficjenta projektu.

mpzp

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

MZ
NMT, NMPT
ODGiK/PODGiK/
WODGiK
OGC

poziomy usług on-line

Mapa zasadnicza, o której mowa w ustawie PGiK oraz rozporządzeniu
BDOT500 i GESUT.
Numeryczny model terenu, numeryczy model pokrycia terenu
Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej / powiatowy ośrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej / wojewódzki ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Open Geospatial Consortium.
Usługi on-line: uruchomione/udostępnione po raz pierwszy lub istotnie
udoskonalone przez dany podmiot usługi elektroniczne tj. usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest
zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich
wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.
Istnieją następujące poziomy e-usług, omówione w treści niniejszego opracowania:
Usługa on-line na poziomie 1-Informacja
Usługa on-line na poziomie 2-Interakcja
Usługa on-line na poziomie 3-Dwustronna interakcja
Usługa on-line na poziomie 4-Transakcja
Usługa on-line na poziomie 5-Personalizacja

Portal PZGK

Zintegrowany z systemem PZGK geoportal udostępniający dane i
usługi przetwarzane przez system PZGK.

Projekt JRTCE_U

Projekt „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania
administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”, w ramach którego powstało niniejsze opracowanie.

PZGK

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, o którym mowa w ustawie
PGiK.

RCiWN

Rejestr cen i wartości nieruchomości, o którym mowa w ustawie PGiK oraz
rozporządzeniu EGiB.

rozporządzenie
BDOT10k

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy
danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań
kartograficznych (Dz.U. Nr 279, poz.1642 z późn. zm.).

rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r.
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BDOT500 i GESUT

w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy
danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r.
poz 383).

rozporządzenie
BDSOG

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.
U. z 2012 r. poz. 352).

rozporządzenie EGIB

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 z
2001 r. poz 454 z późn. zm.).

rozporządzenie EMUiA

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 lutego 2012r.
w sprawie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.
poz.125).

rozporządzenie
ORTO/NMT

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. Nr
263, poz.1571).

rozporządzenie PZGK

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz.1183).

rozporządzenie ZSIN

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz.
249).

RPO WSL 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

SWDE

Standard wymiany danych ewidencyjnych, o którym mowa rozporządzeniu
EGIB.

System PZGK

Uporządkowany i całościowy układ, zintegrowany z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych w odpowiadających
im bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,3,7,10, ust. 1b,
ustawy PGiK.

Szyna usług

Oparte na otwartych standardach oprogramowanie dostarczające możliwość bezpiecznego współdziałania (interoperacyjność) aplikacji poprzez interfejsy usług sieciowych (ang. WebServices). Zapewnia wymianę informacji pomiędzy aplikacjami opartymi na różnych technologiach, działających
na różnych platformach poprzez usługi integracyjne takie jak transformacje
i inteligentny routing informacji.

UML
ustawa IIP

Standaryzowany (ISO/IEC 19501:2005) język modelowania w inżynierii
oprogramowania.
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz.U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 ze zm.)

ustawa PGiK

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. Dz. U.z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

WFS

Web Feature Service, opracowany przez OGC standard udostępniania danych przestrzennych w postaci wektorowej.

WMS

Web Map Service, opracowany przez OGC standard udostępniania map
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w postaci rastrowej.
XML

Extensible Markup Language - uniwersalny język znaczników przeznaczony
do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

ZSIN

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach, o którym mowa
w ustawie PGiK oraz rozporządzeniu ZSIN.

8

WSTĘP

1 Wstęp
Niniejsze opracowanie zostało zrealizowane przez firmę GeoINT usługi konsulting Adam Dobiński 41-250 Czeladź Rynek 30 w wyniku realizacji zamówienia na przygotowanie projektu
pn. „Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e_usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska”, w ramach realizacji umowy nr AM.272.7.2015 z dnia 30 września 2015 r.

1.1 Zakres i cel opracowania
Zakres umowy nr AM.272.7.2015 z dnia 30 września 2014r. , wyznaczony przez Zamawiającego obejmował w etapie I przedstawienie wniosków z audytu:

Materiałów i informacji zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (PZGK):
 opracowanie raportu z audytu,
 opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla modernizacji i dostosowania
prowadzenia PZGK do wymogów wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

Istniejącej infrastruktury technicznej przetwarzania danych przestrzennych ewidencji
gruntów i budynków (egib) uwzględniającego:
 opis oprogramowania/aplikacji funkcjonujących w Biurze Geodety Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska w zakresie:
 celów realizowanych przy pomocy danego oprogramowania/aplikacji,
 środowiska i wykorzystywanych technologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz
powiązań międzysystemowych,
 podstawowej funkcjonalności w tym funkcjonalności specyficznej dla lokalnego rozwiązania w mieście Ruda Śląska,
 korzystających z oprogramowań/aplikacji użytkowników, parametrów dotyczących
danych i użytkowników,
 niezbędne modyfikacje w stosowanym oprogramowaniach/aplikacjach, wynikające z
konieczności dostosowania ich działania i organizacji danych do wymogów wynikających z nowych regulacji prawnych,
 opracowanie raportu z audytu.
Aby ukazać szersze tło niezbędnych prac zmierzających do wypełnienia celów projektu
przedstawiono w dodatkowo opis stanu prawnego obowiązującego po zmianie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne i wydaniu zbioru rozporządzeń szczegółowo regulujących realizację zadań z ww. ustawy z uwzględnieniem:

opisu podstaw prawnych i aktualnego zakresu działania Ośrodków Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w aspekcie: udostępniania materiałów PZGK oraz obsługi
prac geodezyjnych oraz realizacji innych zadań administracji samorządowej;
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analizy zadań starosty (wójta/burmistrza/prezydenta) miasta na prawach powiatu
realizującego zadania z zakresu geodezji i kartografii jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej po nowelizacji PGiK wskazując: zadania prezydenta jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz zadania geodety powiatowego działającego
w imieniu prezydenta (starosty);
Dokument zawiera także ustalenia w zakresie analizy:

organizacji i planów finansowych

ocena zgodności modeli pojęciowych w zakresie przetwarzanych referencyjnych geodezyjnych baz danych

oceny aktualności danych

oceny stopnia zintegrowania baz danych

kierunków modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych

zakresu prac nad danymi

szacunku kosztów projektu
W opisie uwzględniono także nowe funkcje ODGiK oraz: współdziałanie z innymi komórkami
organizacyjnymi (referatami, Biurami, jednostkami organizacyjnymi) i podmiotami oraz podstawy prawne utworzenia, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG), Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenie Terenu (GESUT),
Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500), bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), gleboznawczej klasyfikacji
gruntów.
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2 Analiza struktur organizacyjnych i prowadzenia
baz danych geoinformacyjnych
Analiza struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie baz danych geoinformacyjnych w odniesieniu do ustanowienia projektu JRTCE_U. W rozdziale zebrano informacje nt. stanu istniejącego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania. Pozyskano je przede wszystkich w wyniku ankietyzacji
(oryginalne ankiety znajdują się w załączniku A).

2.1 Organizacja realizacji zadań publicznych w zakresie geodezji w UM Ruda Śląska
W niniejszym punkcie zebrano informacje nt. stanu obecnego w zakresie istniejącej w
odniesieniu do zadań publicznych objętych dziedziną geodezja i kartografia.
Przedsięwzięcie realizowane będzie przez:
Miasto Ruda Śląska
41-709 Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 6
Komórką organizacyjną odpowiedzialna za merytoryczne zagadnienia związane z przedsięwzięciem jest: Biuro Geodety Miasta. Osobą odpowiedzialną: Geodeta Miasta, Naczelnik Wydziału: Grzegorz Ogórek tel.: 032 244 90 76; email: g.ogorek@ruda-sl.pl
Ww. komórka organizacyjna jest odpowiedzialna za realizację zadań publicznych z dziedziny geodezji i kartografii miasta Ruda Śląska. Biuro Geodety Miasta działa w ramach
Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej na podstawie Zarządzenia nr SP.0050.1.90.2015
Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska.
Zgodnie z informacjami ze strony http://www.rudaslaska.bip.info.pl, Biuro nie jest podzielone na mniejsze komórki organizacyjne. Liczba pracowników wynosi 23 osób (na
podstawie ankiet). Biuro realizuje zadania w podziale na:

zadania własne gminy, do których należą:
 prowadzenie bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów nieruchomości;
 prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczeń nieruchomości;
oraz:

zadania administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii, do których należą:
 prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków,
 gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 zakładanie i prowadzenie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych;
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ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości;
koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
zakładanie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o
szczegółowości zapewniającej
 tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000;
 udostępnianie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w
tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
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3 Istniejąca infrastruktura techniczna przetwarzania
danych przestrzennych.
W rozdziale zebrano informacje nt. stanu zastanego w audytowanej jednostce - BGM,
istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania. Pozyskano je przede wszystkich w
wyniku ankietyzacji (oryginalne ankiety znajdują się w załączniku A).
W tym miejscu nie są dokonywane jakiekolwiek oceny i analizy, przedstawiono jedynie
stan istniejący. W dalszej części raportu odniesiono się do ustaleń audytu

3.1 Oprogramowania/aplikacje funkcjonujące w Biurze Geodety
Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska - powadzenie baz danych PZGK.
W poniższej tabeli zidentyfikowano systemy używane w BGM do prowadzenia baz PZGK,
wraz z liczbą użytkowników. Dane stanowią wyciąg z odpowiedzi na pytanie nr 3a z ankiety DOC.
Pozostałe informacje wynikające wprost z odpowiedzi na pytanie 3a tj. o częstości aktualizacji, obsłudze interfejsów, poziomie spójności oraz spełnianiu wymogów prawnych zostały przytoczone już w kontekście prowadzonych ocen i analiz w dalszej części opracowania.
Producenci oprogramowania wymienianego w tabeli:
 EWOPIS, EWMapa, Bank Osnów, Rejcen 2, Geoportal 2, Ośrodek – Geobid,

Zadanie
1.

Baza danych EGiB

Nazwa, wersja programu

Liczba użytkowników

Ewopis 5.13.

90

Bank Osnów 2.09.

20

2. Baza danych obiektów topograficznych o szczeg. zapewniającej tworzenie standard. opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)
3.

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)

4.

baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

5. Rejestr cen i wartości nieruchomości
6.

Mapa zasadnicza

7. Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów
8. Współpraca z wykonawstwem geodezyjnym

SESUT 2.03
RejCen 2.

20

EwMapa FB 11.18

100

Adres 3.10

100

Ośrodek

60

Tab. 3.1-1 Oprogramowania prowadzenia PZGK
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3.2 Oprogramowania/aplikacje funkcjonujące w Biurze Geodety
Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska - systemy i oprogramowania klasy SIP/GIS.
W tabeli niżej zidentyfikowano systemy klasy SIP/GIS używane w BGM Beneficjenta projektu wraz z liczbą użytkowników oraz oceną intensywności korzystania z rozwiązana.
Dane stanowią wyciąg z odpowiedzi na pytanie nr 3b z ankiety DOC.
Pozostałe informacje wynikające wprost z odpowiedzi na pytanie 3b tj. o obsłudze interfejsów, dostarczanym poziomie usług oraz poziomie spójności zostały przytoczone już
w kontekście prowadzonych ocen i analiz odpowiednio w rozdziałach: 5 i 6.

Baza danych/aplikacja klasy GIS

Nazwa, wersja
i producent programu

Liczba użytkowników

Intensywność
używania
[1..10]

Ocena aktualności zasobu i częstości wprowadzania
zmian;
podgląd danych PZGK w zakresie:
1.Mapa zasadnicza
2. EGiB
3. RCWiN
4. GESUT

iMAP

40

5

5 obsługa mapy akustycznej

SGS

b.d.

5

6. obsługa planów miejscowych

iMAP

40

5

7. obsługa studium UZP

iMAP

40

5

8. obsługa wypisu i wyrysu z planu miejscowego/studium

iMAP

40

5

9. obsługa wniosków i decyzji architektonicznobudowlanych

iMAP

40

5

10. zarządzanie Gminną Ewidencją Zabytków

iMAP

40

5

11. obsługa zarządzania kryzysowego

iMAP

40

5

12. obsługa elektronicznego obiegu dokumentów w
systemie GIS

iMAP

0

0

13. wyszukiwanie metadanych

smart.finder SDI

20

1

14. zarządzanie metadanymi

smart.finder SDI

20

1

iMAP

40

5

15. obsługa ofert inwestycyjnych
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16. geoportal/geoportale

Geoportal/Ośrodek

85

8

Tab. 3.2-1 Oprogramowania klasy SIP/GIS

Producenci oprogramowania wymienianego w tabeli:
 iMAP - GisPartner sp. z o.o
 Geoportal/Ośrodek - Geobid sp. z o.o.
 smart.finder SDI - con Terra GmbH
 SGS Eko-Projekt sp. z o.o.
 W wyniku przeprowadzonego audytu ustalono, iż żadne systemy/programy klasy
SIP/GIS nie dostarczają funkcjonalności (jak również nie gromadzi się informacji
w formie danych geoprzestrzennych) obsługującej niżej wskazane procesy:
o obsługa spraw związanych ze sportem, promocją i turystyką
o obsługa spraw związanych z formami ochrony przyrody oraz gospodarką
zielenią
o obsługa spraw związanych z porządkiem, czystością i gospodarką odpadami
o obsługa spraw związanych z prowadzeniem Archiwum Geologicznego
o obsługa spraw związanych z prowadzeniem bazy terenów osuwiskowych
o obsługa Karty Informacyjnej o środowisku i jego ochronie
o monitoring pomocy publicznej
o obsługa rolnictwa i leśnictwa
o obsługa inwestycji
o zarządzania ewidencją mienia
o zarządzania ewidencją gospodarki mieszkaniowej
o zarządzanie ewidencją dróg i obiektów mostowych
o obsługa budżetu obywatelskiego
Proponuje się Beneficjentowi rozważenie możliwości modernizacji/rozszerzenia funkcjonalności rozwiązań klasy GIS/IIP o obsługę powyższych procesów, a także o taką modyfikację gromadzonych w wyniku realizacji powyższych procesów danych, aby możliwe
było ich przedstawienie w postaci danych przestrzennych, w celu ich integracji z innymi
zbiorami danych i dostarczenia dodatkowych możliwości analitycznych dla administracji
samorządowej

3.2.1

Infrastruktura techniczna i telekomunikacyjna

W tabeli niżej przedstawiono aspekty funkcjonowanie infrastruktury technicznej
i telekomunikacyjnej u Beneficjenta. Dane pochodzą z pytań nr 10 i 11 z ankiety DOC.
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Lp.

Nazwa/opis

1.

Jakie są stosowane pakiety lub programy zabezpieczające przed zagrożenia- firewall programowy,
mi? ( firewall programowy, skanery antywirusowe itp) .
skaner antywirusowy,
IDS

2.

Jakie rodzaje usług sieciowych są dostępne w systemie?
poczta elektroniczna, transmisja danych(FTP), zdalny dostęp inne)...

3.

Jaki jest sposób transmisji danych (rodzaj skrętki, typ kabla koncentrycznego,
typ światłowodu)

4.

typ złącza gniazda końcowego (wtyk RJ-45, inny)

5.

Jaka jest fizyczna topologia sieci? (magistrala, pierścień, pierścień podwójny,
gwiazda, hierarchiczna, siatka) ...

gwiazda

6.

Czy w sieci lokalnej występują rozwiązania oparte na technice radiowej
(WLAN)? (T/N)

N

7.

Czy w SP utworzone są połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN)? (T/N)

T

8.

Jakim rodzajem połączeń z Internetem Państwo dysponują? (SDI, modem cyfrowy typu ISDN, połączenie szerokopasmowe DSL, połączenie bezprzewodowe (np. łącze satelitarne), inne) ...

9.

Proszę podać prędkość łącza ..

10. W jaki sposób realizowana jest ochrona danych w sieci? (analiza ruchu, firewall, VPN, IDS) .
11. Czy w połączeniach z Internetem używany jest firewall sprzętowy? (T/N)
12. Jakie Państwo posiadacie urządzenia sieciowe? ...

poczta elektroniczna
kat. 5E, 6
RJ 45

DSL, łącze
dzierżawione
100 MB
firewall, skaner, IDS
T
switche, routery

13. Czy stosowany jest system elektronicznego obiegu dokumentów? (T/N)

T

14. Czy stosowany jest podpis elektroniczny? (T/N)

T

15. Proszę wymienić jakie serwery znajdują się w systemie informatycznym (serwer bazy danych, serwer FTP, serwer proxy, serwer poczty inne) ..
16. Czy stosowany jest serwer rezerwowy? (T/N)

klaster VMWare
N

Tab. 3.2-2 Aspekty infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej

W Biurze Geodety Miasta infrastruktura informatyczna wyposażona jest w dostęp do Internetu w oparciu o stałe łącze o prędkości przesyłu danych: 100 MB.
Komórka jest podłączona także do sieci lokalnej Urzędu Miasta - ilość włączonych komputerów – 25 szt
Ochrona energetyczna sieci komputerowej realizowana jest poprzez wykorzystanie wydzielonej sieć elektrycznej. Zabezpieczenie sieci realizowane jest za pośrednictwem centralnego UPS’a (podtrzymanie funkcji na czas zamknięcia programów).
W komórce nie jest wykorzystywana transmisja bezprzewodowa danych.
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4 Ustalenia audytu baz danych
W kolejnych punktach przedstawione są podsumowania dla poszczególnych kategorii
danych u każdego z Beneficjenta.
UWAGA: skrót „bd” pojawiający się w niektórych tabelach oznacza „brak danych” rozumiany jako brak tego typu zagadnienia wśród tematów/baz danych prowadzonych
w BGM.

4.1 Bazy danych EGiB/RCiWN
W poniższej tabeli zobrazowano stan ilościowy i jakościowy baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków u Beneficjenta. Informacje pochodzą z arkusza ankiet
„PZGK_EGiB_RCiWN”.
W wyniku przeprowadzonego audytu ustalono, iż:
 Beneficjent nie prowadzi w sposób analogowy żadnego elementu części mapowej
EGiB, stąd nie ma także potrzeby cyfryzacji kompletnego zbioru danych części
mapowej EGiB.
 W zakresie części mapowej EGiB, która jest prowadzona w postaci numerycznej
(obiektowej):
o nie istnieją potrzeby w zakresie dalszej informatyzacji działek – baza jest
kompletna;
o nie istnieją potrzeby w zakresie dalszej informatyzacji konturów-użytków
– baza jest kompletna;
o nie istnieją potrzeby w zakresie dalszej informatyzacji konturówklasyfikacyjnych – baza jest kompletna;
 Nie występują działki w części mapowej bez odpowiedników w części opisowej;
 Nie występują działki w części opisowej bez odpowiedników w części mapowej
 Część opisowa EGiB prowadzona jest w sposób kompletny,
 Całość bazy danych czyli zarówno część opisowa jak i mapowa wymaga dostosowania do aktualnego rozporządzenia ws. EGiB.
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Stan na: 21.10.2015

Nazwa ID
Jednostki
ewidencyjnej

działki

Nr i nazwa obrębu

0001 RUDA
0003 NOWY BYTOM
0004 ORZEGÓW
0005 BIELSZOWICE
0006 WIREK
0007 BYKOWINA
0008 NOWA WIEŚ
0009 KOCHŁOWICE
0010 HALEMBA
0011 KŁODNICA
0013 STARA
KUŹNIA
RAZEM

budynki

CZĘŚĆ OPISOWA - numeryczna

użytki
gruntowe

konturyklasyfikacyjne

działki

budynki

lokale

użytki w
działkach

1 250,9293
481,6921
543,3977
1 051,2465
186,5816
171,4285
352,0240
1 681,9536
612,1335
447,8271

1 250,9293
481,6921
543,3977
1 051,2465
186,5816
171,4285
352,0240
1 681,9536
612,1335
447,8271

4 561
1 734
2 698
5 593
1 192
1 814
2 722
7 287
3 790
1 894

3 235
1 469
2 208
3 499
1 381
1 172
1 534
4 889
2 678
1 140

Pozostało do
informatyzacji
[liczba]
485
220
331
525
207
176
230
733
402
171

978,6753

978,6753

2 488

1 774

266

978,6753

978,6753

2 488

1 774

3 862

2 985

35 773

24 979

3 747

7 757,8892

7 757,8892

35 773

24 979

29 782

42 922

ha

M. RUDA
ŚLĄSKA
247201_1

CZĘŚĆ MAPOWA - numeryczna obiektowa

Powierzchnia
obrębu

7 757,8892

ha

7 757,8892

liczba

liczba

ha

ha

liczba

1 250,9293
481,6921
543,3977
1 051,2465
186,5816
171,4285
352,0240
1 681,9536
612,1335
447,8271

1 250,9293
481,6921
543,3977
1 051,2465
186,5816
171,4285
352,0240
1 681,9536
612,1335
447,8271

4 561
1 734
2 698
5 593
1 192
1 814
2 722
7 287
3 790
1 894

3 235
1 469
2 208
3 499
1 381
1 172
1 534
4 889
2 678
1 140

4 668
2 952
5 266
1 593
2 665
3 400
755
2 793
1 820
8

5 473
2 080
3 237
6 711
1 430
2 176
3 266
8 744
4 548
2 272

Tab. 4.1-1 Podsumowanie danych EGiB
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W poniższej tabeli zobrazowano stan ilościowy i jakościowy bazy danych Rejestru Cen i
Wartości Nieruchomości u Beneficjenta. Informacje pochodzą z arkusza ankiet
„PZGK_EGiB_RCiWN”.
Stan na:

21.10.2015
CZĘŚĆ OPISOWA - numeryczna

Nazwa ID Jednostki ewidencyjnej

Nr i nazwa obrębu

RCiWN-transakcje

RCiWN-wyceny

liczba
0001 RUDA
0003 NOWY BYTOM
0004 ORZEGÓW

M. RUDA
ŚLĄSKA
247201_1

1 311

101

675

65

1 092

83

0005 BIELSZOWICE

559

170

0006 WIREK

561

36

0007 BYKOWINA

835

45

0008 NOWA WIEŚ

322

40

1 361

121

0010 HALEMBA

635

56

0011 KŁODNICA

182

40

0013 STARA KUŹNIA

907

44

8 440

801

0009 KOCHŁOWICE

RAZEM

Tab. 4.1-2 Podsumowanie danych RCWiN

4.1.1

Archiwizacja PZGiK

W poniższej tabeli zobrazowano stan ilościowy i jakościowy rejestru operatów geodezyjnych u uczestników. Informacje pochodzą z arkusza ankiet „Archiw_pzgik”.
Stan na:
Dane ogólne i numeryczne

ID Jednostki
ewidencyjnej

Nr i nazwa obrębu

Operatów

Kart w operatach szacunkowo

W tym operaty zeskanowane
- szacunkowo

21.10.2015

Dane analogowe
Operatów do archiwizacji zgodnie z rozporządzeniem

Kart w operatach do
archiwizacji
- szacunkowo

W tym szkiców z założenia
EGiB - szacunkowo

liczba

Dokumentów
dla których
należy uzupełnić metadane
liczba

0001 RUDA
0003 NOWY
BYTOM
0004 ORZEGÓW
0005
BIELSZOWICE
M. RUDA
ŚLĄSKA
247201_1

0006 WIREK
0007 BYKOWINA

29 360

1 027 600

3 000

26 360

922 600

200

922 600

0008 NOWA WIEŚ
0009
KOCHŁOWICE
0010 HALEMBA
0011 KŁODNICA
0013 STARA
KUŹNIA

Tab. 4.1-3 Podsumowanie danych rejestru operatów geodezyjnych
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4.1.2

4.3

Bazy danych mapy zasadniczej

W trakcie audytu analizowano stan ilościowy i jakościowy zbiorów map zasadniczych
wektorowych i analogowych/papierowych prowadzonych wg instrukcji K-1 z 1998r. u
Beneficjenta. Informacje pochodzą z arkusza ankiet „PZGK_MZ”.
W poniższej tabeli zobrazowano stan zbiorów map zasadniczych wektorowych.

Stan na:

21.10.2015
MAPA ZASADNICZA - analogowa

Nazwa, ID
jednostki
ewidencyjnej

Nr i nazwa
obrębu

sekcje mapy w układzie 2000sVI
forma

skala

1:500
0001 RUDA

1

liczba

pokrycie %

140

100

140

100

0

0

0

0

1:2000

0

0

0

0

0

0

1:5000

0

0

0

0

0

0

60

100

60

100

60

100

1:1000

0

0

0

0

0

0

1:2000

0

0

0

0

0

0

1

wektorowa
0

0

0

0

0

0

64

100

64

100

64

100

1:1000

0

0

0

0

0

0

1:2000

0

0

0

0

0

0

1:5000

0

0

0

0

0

0

116

100

116

100

116

100

1:1000

0

0

0

0

0

0

1:2000

0

0

0

0

0

0

1

wektorowa

2

wektorowa
0

0

0

0

0

0

28

100

28

100

28

100

1:1000

0

0

0

0

0

0

1:2000

0

0

0

0

0

0

1:5000

0

0

0

0

0

0

32

100

32

100

32

100

1:1000

0

0

0

0

0

0

1:2000

0

0

0

0

0

0

1:500

1

wektorowa

1:500

2

wektorowa
1:5000

0

0

0

0

0

0

48

100

48

100

48

100

1:1000

0

0

0

0

0

0

1:2000

0

0

0

0

0

0

1:5000

0

0

0

0

0

0

180

100

180

100

180

100

1:1000

0

0

0

0

0

0

1:2000

0

0

0

0

0

0

1:500

2

wektorowa

1:500
0009
KOCHŁOWICE

pokrycie
%

0

1:5000

0008 NOWA
WIEŚ

liczba

wektorowa

M. RUDA
ŚLĄSKA
247201_1

0007
BYKOWINA

pokrycie
%
100

1:500

0006 WIREK

liczba

0

1:500

0005
BIELSZOWICE

nakładka U

140

1:5000

0004
ORZEGÓW

nakładka S

pierworys

1:1000

1:500
0003 NOWY
BYTOM

Charakterystyka
terenu

wektorowa

2
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1:5000

0

0

0

0

0

0

76

100

76

100

76

100

1:1000

0

0

0

0

0

0

1:2000

0

0

0

0

0

0

1:5000

0

0

0

0

0

0

1:500
0010
HALEMBA

wektorowa

1:500
0011
KŁODNICA

2

68

100

68

100

68

100

1:1000

2

0

0

0

0

0

0

1:2000

0

0

0

0

0

0

wektorowa
1:5000

0

0

0

0

0

0

120

100

120

100

120

100

1:1000

0

0

0

0

0

0

1:2000

0

0

0

0

0

0

1:5000

0

0

0

0

0

0

1:500
0013 STARA
KUŹNIA

2

wektorowa

Tab. 4.1-4 Podsumowanie danych zbiorów MAP ZASADNICZYCH - WEKTOROWYCH
prowadzonych wg instrukcji K-1 z 1998r.

W BGM nie prowadzi się zbiorów map zasadniczych analogowych/papierowych prowadzonych wg instrukcji K-1 z 1998r. – całość zbiorów w tym asortymencie prowadzona
jest w postaci numerycznej.
Na obszarze miasta nie występują mapy zasadnicze w skalach1:1000, 1 :2000. Baza danych map zasadniczych odzwierciedla treść właściwą dla skali 1:500, czyli skali o najwyższym stopniu dokładności i najbogatszej treści, dzięki temu możliwe będzie wdrożenie
wysokiej jakości e_usług geoinformacyjnych na możliwie najwyższych poziomach dojrzałości.
Zbiory map zasadniczych prowadzone są dla treści właściwej dla pierworysów map oraz
nakładki S (sytuacyjnej) i U (uzbrojenia terenu).
Bazę danych zgromadzono dla obszaru objętego 932 sekcjami mapy zasadniczej zarówno dla pierworysów jak i nakładek S oraz U, co stanowi 100% powierzchni miasta.

4.1.3

Bazy danych GESUT, BDOT500

W poniższych tabelach zobrazowano stan ilościowy i jakościowy baz GESUT u Beneficjenta prowadzonych wg przepisów dotychczasowych. Obecnie nie prowadzi się baz danych zgodnie z rozporządzeniem BDOT500, GESUT. Informacje pochodzą z arkusza ankiet „PZGK_GESUT”.
Stan na: 21.10.2015
W oparciu o przepisy dotychczasowe
Nazwa, ID
jednostki
ewidencyjnej

M. RUDA
ŚLĄSKA

Nazwa ID obrębu

Klasy obiektów wg "rozporządzenia BDOT500 i GESUT”

przewody benzynowe
0001 RUDA
0003 NOWY BYTOM
przewody ciepłownicze
0004 ORZEGÓW

potrzeba
DANE NUMERYCZNE
konwersji – obiekty
szacunek
liczba

Km

0
0

opis

W oparciu o rozp. z 2013 r. poz
383
DANE
NUMERYCZNE obiekty
liczba

km

1,8

0

0,0

252,1

0

0,0

potrzeba
konwersji szacunek
opis
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247201_1

0005 BIELSZOWICE
0006 WIREK
0007 BYKOWINA
0007 BYKOWINA
0008 NOWA WIEŚ
0009 KOCHŁOWICE
0010 HALEMBA
0011 KŁODNICA
0013 STARA KUŹNIA

przewód elektroenergetyczny

0

przewód gazowy
przewód kanalizacyjny

2 116,5

0

0,0

0

472,1

0

0,0

0

1 109,0

0

0,0

przewód naftowy

0

0,0

0

0,0

przewód wodociągowy

0

945,7

0

0,0

przewód telekomunikacyjny

0

734,4

0

0,0

przewód inny - sieci komputerowej

0

0,6

przewód inny - sieci TV kablowej

0

42,5

przewód inny - sieci melioracyjnej

0

36,6

przewód inny

0

43,7

przewód niezidentyfikowany

0

0,0

0

0,0

obudowa przewodu

0

0,0

0

0,0

budowla podziemna

0

0

urządzenie techniczne związane z
siecią

0

0

punkt o określonej wysokości

0

0

słup i maszt

0

0

korytarz przesyłowy

0

0,0

0

0,0

*inne - niezdefiniowane w rozporządzeniu

0

0,0

0

0,0

5 755,0

0

0,0

RAZEM

Tab. 4.1-5 Podsumowanie danych GESUT wg przepisów dotychczasowych

W wyniku przeprowadzenia audytu stwierdzono, iż dla całego miasta należy założyć bazy
danych GESUT w pełnym zakresie.

W poniższej tabeli zobrazowano stan ilościowy i jakościowy baz BDOT500 u Beneficjenta
prowadzonych wg przepisów dotychczasowych. Obecnie nie prowadzi się baz danych
zgodnie z rozporządzeniem BDOT500, GESUT. Informacje pochodzą z arkusza ankiet
„PZGK_BDOT500”.

Stan na dzień:
W oparciu o przepisy dotychczasowe
Nazwa, ID
jednostki
ewidencyjnej

Nazwa, ID obrębu

Kategorie obiektów wg "rozporządzenia BDOT500 i
GESUT”

DANE NUMERYCZNE obiekty
ha

M. RUDA
ŚLĄSKA
247201_1

0001 RUDA
0003 NOWY BYTOM
0004 ORZEGÓW
0005 BIELSZOWICE
0006 WIREK
0007 BYKOWINA
0007 BYKOWINA
0008 NOWA WIEŚ
0009 KOCHŁOWICE
0010 HALEMBA
0011 KŁODNICA
0013 STARA KUŹNIA

budowle i urządzenia

7757
obiekty inne
rzeźba terenu - punkt o określonej wysokości
*inne - niezdefiniowane w rozporządzeniu

DANE NUMERYCZNE - obiekty
liczba

pokrycie %

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

pokrycie terenu

W oparciu o rozp. z 2013 r.
poz 383

pokrycie %

100

komunikacja i transport

21.10.2015 r.

100
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Tab. 4.1-6 Podsumowanie danych BDOT500 wg przepisów dotychczasowych

Do bazy danych BDOT500 nawiązuje obecnie baza danych mapy zasadniczej zawierająca
część elementów zakresu informacyjnego BDOT500, która jest prowadzona w oparciu
o przepisy obowiązujące przed wydaniem nowych regulacji prawnych (dotychczasowe).
Baza danych prowadzona jest w tym zakresie w postaci mapy wektorowej.
Mapa ta nie zawiera danych dotyczących rzeźby terenu z uwagi na występujące negatywne oddziaływanie prowadzonej eksploatacji górniczej prowadzące do ruchów górotworu na obszarze miasta powodujących nieaktualność treści mapy w zakresie rzeźby terenu i punktów o określonej wysokości. Z powyższego względu nie planuje się także
uwzględnienia tego zagadnienia w projekcie JRTCE_U.

4.1.4

Bazy danych BDSOG

W poniższej tabeli zobrazowano stan ilościowy i jakościowy bazy danych BDSOG u Beneficjenta. Informacje pochodzą z arkusza ankiet „PZGK_BDSOG”.

Stan na dzień:
osnowa pozioma
ID Jednostki
ewidencyjnej

Nr i nazwa obrębu

I kl

II kl

III kl

osnowa wysokościowa

21.10.2015 r.
osnowa wielofunkcyjna

osnowa inna np.
stara katastralna

liczba punktów

M. RUDA
ŚLĄSKA
247201_1

0001 RUDA

2

0

0

0

0

0003 NOWY BYTOM

0

0

0

0

0

0004 ORZEGÓW

0

0

0

0

0

0005 BIELSZOWICE

0

0

0

0

0

0006 WIREK

0

0

0

0

0

0007 BYKOWINA

0

0

0

0

0

0008 NOWA WIEŚ

0

0

0

0

0

0009 KOCHŁOWICE

0

0

0

0

0

0010 HALEMBA

0

0

0

0

0

0011 KŁODNICA

0

0

0

0

0

0013 STARA KUŹNIA

0

0

0

0

0

0

0

0

RAZEM

0

1 203

1 203

Tab. 4.1-7 Podsumowanie danych BDSOG
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4.1.5

Baza danych EMUiA

Baza danych EMUiA jest kompletna i nie wymaga modernizacji, rozbudowy czy też dostosowania.

4.1.6

Ortofotomapy

W poniższej tabeli zobrazowano stan ilościowy i jakościowy zbiorów ORTOFOTOMAP u
Beneficjenta. Informacje pochodzą z arkusza ankiet „PZGK_ORTO”.
Stan na dzień:
źródło/metoda

spektrum barw

rozdzielczość

zasięg/pokrycie

np. lotnicza itp.

np. barwna itp.

m

opisowo

2000s6

lotnicza

barwna

0,10

całe miasto + ~200m bufor

2009

2000s6

lotnicza

barwna

0,10

całe miasto + ~200m bufor

Lotnicza 2012

2012

2000s6

lotnicza

barwna

0,05

całe miasto + ~200m bufor

Lotnicza 2015

2015

2000s6

lotnicza

barwna

0,05

całe miasto + ~200m bufor

hasłowe określenie ortofotomapy

data opracowania
(rok)

układ współrzędnych

1

Lotnicza 2006

2006

2

Lotnicza 2009

3
4

Lp.

21.10.2015

Tab. 4.1-8 Podsumowanie zbiorów ORTOFOTOMAP

Miasto posiada bazy danych ortofotomap o dużej rozdzielczości terenowej wykonywane
cyklicznie od 2006 r. Ta baza danych stanowi bardzo dobre źródło informacji o terenie i
jego przekształceniach. Aktualnie opracowywana jest barwna ortofotomapa lotnicza o
rozdzielczości 5 cm. Prace zostaną zakończone do końca 2015 r.

4.1.7

Baza danych numerycznego modelu terenu

W poniższej tabeli zobrazowano stan ilościowy i jakościowy zbiorów NUMERYCZNYCH
MODELI TERENU u Beneficjenta. Informacje pochodzą z arkusza ankiet „PZGK_NMT”.
Stan na dzień:

Lp.

hasłowe określenie
NMT/NMPT

data opracowania
rok

układ współrzędnych

model
GRID/TIN

21.10.2015

dokładność
interwał siatki
wysokościowa
lub liczba
punktów /km2
m

zasięg/pokrycie
opisowo

1

NMT 2006 zrobiony
przy okazji ortofoto

2006

2000s6

GRID

1,00

1m

całe miasto

2

NMT 2009 zrobiony
przy okazji ortofoto

2009

2000s6

GRID

1,00

1m

całe miasto
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3

NMT 2012 zrobiony
przy okazji ortofoto

2012

2000s6

GRID

1,00

1m

całe miasto

4

NMT 2015 Lidar

2015

2000s6

ASCII
GRID
(ESRI)

0,15

8 pktów/m2
(chmura)

całe miasto

Tab. 4.1-9 Podsumowanie zbiorów NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

Podobnie i przy okazji wykonywania bazy danych ortofotomap w BGM powstały bazy
danych numerycznego modelu terenu. Aktualnie równolegle z opracowywaniem barwnej
ortofotomapy lotniczej wykonywany jest NMT przy użyciu technologii chmury punktów
LIDAR o dokładności wysokościowej 15 cm i granulacji 8 punktów/m2. Opracowanie to
może wypełnić braki w obszarze rzeźby terenu (punktów o określonej wysokości) w zakresie tematycznym baz BDOT500. Prace zostaną zakończone do końca 2015 r.

4.1.8

Metadane

W poniższej tabeli zobrazowano stan ilościowy i jakościowy zbiorów dokumentów metadanych geoinformacyjnych, o jakich mowa w ustawie IIP u Beneficjenta. Informacje pochodzą z tabeli 6 ankiety DOC.

Zbiór danych

Zbiór opisany
metadanymi?
T/N

Liczba dokumentów metadanych + informacja
czy są zgodne z
ISO19115/19139
T/N

baza danych EGiB

T

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)

N

Standardowe opracowania kartograficzne, o których mowa w 25rt. 4
ust. 1e pkt 3 i 4

N

Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o której mowa w 25rt. 4 ust. 1a
pkt 11

N

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)

N

baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

N

Rejestr cen i wartości nieruchomości

N

Mapa zasadnicza

N

Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów

T

11 T

1T

Tab. 4.1-10 Metadane geoinformacyjne

4.2 Wymiana danych
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W tabeli niżej przedstawiono informacje na temat obecnej wymiany danych cyfrowych
odbywającej się między komórką prowadzącą bazę PZGK u Beneficjenta (BGM) i innymi
komórkami wewnątrz i na zewnątrz urzędu. Dane pochodzą z odpowiedzi na pytanie 12
ankiety DOC.

Dla kogo - nazwa

Od kogo - nazwa

Zbiór danych/ sposób wymiany

WINGiK

Miasto Ruda Śląska

Kopie zabezpieczające – CD/DVD

ARiMR

Miasto Ruda Śląska

Bazy danych EGiB – CD/DVD

Komórki organizacyjne UM

Biuro Geodety Miasta

dane PZGK, mpzp – Geoportal/PSIP, e-mail,
SEKAP, CD/DVD

Tab. 4.2-1 Wymiana danych

W ramach audytu ustalono także zapotrzebowanie na dostęp do danych gromadzo-nych
w komórkach organizacyjnych zewnętrznych względem Biura Geodety Miasta prowadzącego bazy danych PZGK. Informacje na ten temat zebrano w poniższej tabeli. Pochodzą
z odpowiedzi na pytanie 13 ankiety DOC.

Beneficjent

Nazwa komórki/jednostki organizacyjnej

Zbiór danych

Główny Geodeta Kraju/CODGiK

osnowa podstawowa, ortofotomapa

Województwo Śląskie/WODGiK

TBD, NMT, NMPT

Sąd Rejonowy

księgi wieczyste

Gestorzy sieci uzbrojenia terenu

Dane numeryczne dotyczące
przebiegu sieci

GUS

dane statystyczne

RZGW

kataster wodny

Lasy Państwowe

dane o lasach

Państwowy Instytut Geologiczny

osuwiska i inne dane geologiczne
prezentowane w geoportalu
IKAR

Tab. 4.2-2 Zapotrzebowanie na dostęp do danych gromadzonych w komórkach/ jednostkach organizacyjnych.

UWAGA: szarym tłem zostały wyróżnione wiersze wskazujące na potrzebę dostępu do
danych spoza zasobu PZGK (np. dane statystyki publicznej, dane o lasach) i innych niż
komórki/jednostki organizacyjne Beneficjenta projektu (np. GUS, CODGiK).
Analiza możliwości i sposobów dostępu do zbiorów zewnętrznych wymagałaby przeprowadzenia dodatkowego audytu teleinformatycznego oraz dalszych uzgodnień w jednostkach zewnętrznych, co nie było przedmiotem niniejszego opracowania. Rozwiązania

26

USTALENIA AUDYTU BAZ DANYCH
przeanalizowane oraz oszacowane w dalszej części opracowania uwzględniają wymianę
danych w zakresie baz PZGK utrzymywanych u Beneficjenta projektu.
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WNIOSKI Z AUDYTU - OCENA JAKOŚCI NORMATYWNEJ BAZ DANYCH.

5 Wnioski z audytu - ocena jakości normatywnej baz
danych.
W rozdziale przedstawiono wyniki wieloaspektowych analiz stanu baz danych PZGK oraz
utrzymywanych systemów.
Oceny zostały dokonane w następujących aspektach:
 w odniesieniu do baz danych jako takich analizowano:
o zgodność modeli pojęciowych,
o aktualność danych,
o stopień zintegrowania baz danych,
 w odniesieniu do systemów analizowano:
o zgodności posiadanego oprogramowania PZGK z przepisami,
o stopień dostosowania posiadanych systemów informatycznych do współpracy
w ramach ZSIN,
o dostosowanie do realizacji elektronicznych usług w ramach e-administracji
przez posiadane oprogramowania GIS,
o wykorzystania georeferencyjnych usług sieciowych z serii ISO 19100 oraz OGC
oraz interoperacyjność zbiorów danych i związanych z nimi usług w rozumieniu ustawy IIP.
Analiza zgodności posiadanego oprogramowania została przeprowadzona w oparciu o informacje pozyskane drogą ankietyzacji, kolejno opisanych aspektach.

5.1 Ocena zgodności modeli pojęciowych
Najważniejszym elementem wprowadzanych w ciągu ostatnich lat nowych aktów prawnych
dotyczących baz danych PZGK, było określenie nowych modeli pojęciowych danych geoinformacyjnych PZGK. Ustawodawca zdefiniował struktury danych właściwych dla poszczególnych baz danych. Nowe modele pojęciowe są niezwykle obszerne, gdyż obszerna jest sama
materia tj. złożoność informacji, jakimi powinno się opisywać np. działki ewidencyjne, obiekty GESUT itd. Dotyczy to klas obiektów, ich atrybutów, wzajemnych relacji, dopuszczalnych
wartości słownikowych i innych ograniczeń.
Na kolejnych schematach przytoczono dla przykładu wybrane diagramy klas w notacji UML,
którymi ustawodawca posłużył się definiując modele pojęciowe.
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Rys. 5.1

Model działek ewidencyjnych (źródło: rozporządzenie EGiB)
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Rys. 5.2

Model zasobu GiK (źródło: rozporządzenie PZGiK)
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Rys. 5.3

Model GESUT (źródło: rozporządzenie BDOT500 i GESUT)
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Rys. 5.4

Model obiektów kategorii kompleksy użytkowania terenu w ramach BDOT10k
i BDOO (źródło: rozporządzenie BDOT10k)
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Rys. 5.5

Model obiektów kategorii komunikacja i transport w ramach BDOT500 (źródło:
rozporządzenie BDOT500 i GESUT)

Rys. 5.6

Model punktów adresowych (źródło: rozporządzenie EMUiA)

Przedstawiana dalej ocena została dokonana wprost na podstawie wyników ankiet oraz przeprowadzonych z przedstawicielami BGM wywiadów i rozmów. Jej
istotą było wskazanie czy obecne struktury danych utrzymywane w BGM są zgodne z wymaganiami modeli pojęciowych zdefiniowanych w nowych rozporządzeniach dotyczących prowadzenia PZGK. Celem analizy jest ocena czy wymagane będzie dostosowanie danych PZGK
modernizowanych w ramach przedsięwzięcia do aktualnie obowiązujących modeli pojęciowych danych PZGK. Detaliczna identyfikacja obiektów zapisanych w bazach BGM Ruda Ślą-
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ska, których opis nie jest w pełni zgodny z modelem, będzie częścią prac nad modernizacją
baz danych, które zostały zidentyfikowane i oszacowane w dalszej części niniejszego opracowania.

5.1.1

Ocena w zakresie baz EGiB i RCWiN

W zakresie obowiązków BGM jest prowadzenie baz EGiB oraz RCWiN dla jednostki ewidencyjnej Ruda Śląska. W wyniku audytu ustalono, że stosowany dla tego celu system informatyczny będzie spełniał wymogi prawne niezależnie od tego w jakiej formule realizowane będzie niniejsze przedsięwzięcie (z wykorzystaniem środków RPO WSl 2014-2020 lub bez). Dotyczy to w szczególności zapewnienia możliwości przetwarzania struktur danych zgodnych z
modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu EGiB uwzględniając nowelizację
z 2013r., która wprowadziła zmiany w modelu opisanym w początkowym wydaniu z 2001r.
Można ocenić, iż ogólnie utrzymywana jest zgodność baz EGiB i RCWiN z modelem z rozporządzenia z 2001r, niemniej w szczegółach pojawiają się uchybienia dotyczące stopnia integracji części mapowej i opisowej EGiB i RCWiN.
Należy jednak wskazać, iż bazy EGiB oraz RCWiN nie są zgodne z modelem pojęciowym
określonym z w nowelizacji rozporządzenia EGiB z 2013r. Wymagana jest:
 weryfikacja i uzupełnienia atrybutów (np. weryfikacja użytków gruntowych oraz aktualizacja grup i podgrup rejestrowych) czy wręcz kompleksowa modernizacja w tym:
o dostosowanie do wymogów prawa informacji o w oparciu o istniejące materiały PZGK oraz integracja baz danych;
o dostosowanie do wymogów prawa informacji o budynkach w oparciu o istniejące materiały PZGK oraz integracja baz danych.

5.1.2

Ocena w zakresie bazy BDOT500 i GESUT

Bazy BDOT500 i GESUT są objęte łączną oceną, gdyż z punktu widzenia modeli pojęciowych
są one tak silnie związane, iż nawet ustawodawca określił standardy techniczne w tym zakresie w jednym akcie normatywnym – rozporządzeniu BDOT500 i GESUT.
Zgodnie z prawem miasto powinno prowadzić bazy danych obiektów topograficznych o
szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) oraz bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
W wyniku audytu ustalono, że BGM nie posiada baz BDOT500 i GESUT zgodnych z
wymogami rozporządzenia BDOT500 i GESUT. Wynika to z pewnością z faktu, iż ten
akt prawny wprowadzający standardy techniczne BDOT500 i GESUT został opublikowany 21
marca 2013 r. W przypadku tak złożonej materii jest to okres zbyt krótki na reorganizację
dotychczasowych zasobów w kierunku wytworzenia ww. bazy, tym bardziej, że wiąże się to
ze znacznymi kosztami. Należy ponadto zaznaczyć, iż przepis ten utracił swoją moc obowią-
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zującą w styczniu 2015 r. a nowe rozporządzenia wykonawcze w tym zakresie nie zostały
opublikowane do dnia opracowania niniejszego raportu.
Utrzymywane są natomiast mapy zasadnicze zgodnie z instrukcją techniczną Mapa zasadnicza K-1 (z 1998 r.) tudzież instrukcją Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu G-7 (z
1998 r.), stanowiąc obszerny zasób informacyjny będący główną podstawą do tworzenia
BDOT500.
Pozytywny jest fakt, iż mapy zasadnicze są utrzymywane w postaci cyfrowej-wektorowej, a
zatem ich przetworzenie do nowej postaci będzie procesem znacznie szybszym niż gdyby te
materiały posiadały jedynie formę analogową.
Ponieważ zwłaszcza instrukcja K-1 ma charakter standardu kartograficznego podczas gdy
BDOT500 definiuje struktury obiektów przestrzennych, dotychczasowe mapy zasadnicze
(także wektorowe) nie spełniając wielu kryteriów – wymagają:

nadania właściwych identyfikatorów (w tym identyfikatorów wersji obiektu),

uzupełnienia brakujących atrybutów opisowych (np. nazwy pełnej i nazwy rodzajów
obiektów),

oraz weryfikacji poprawności relacji topologicznych i usunięcia ew. błędów (np. niedociągnięć połączeń dwóch linii, powierzchni).

5.1.3

Ocena w zakresie bazy BDSOG

Miasto zobowiązane jest także do prowadzenia bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).
W wyniku audytu ustalono, że prowadzenie ww. bazy nie jest w pełni zgodnie z wymaganiami rozporządzenie BDSOG w zakresie modelu pojęciowego.
Konieczne jest zatem dostosowanie/modernizacja zbiorów w zakresie numeracji
punktów, tak by były zgodne z następującym schematem:


pierwszy człon punktu zawiera 6 cyfr określających godło arkusza w skali 1:10 000
w układzie „2000”, przy czym:
o pierwsza cyfra określa numer pasa odwzorowania wynikający z podzielenia
wartości południka osiowego przez 3, odpowiednio:
o cyfra „5” dla wartości południka osiowego równej 15°,
o cyfra „6” dla wartości południka osiowego równej 18°,
o cyfra „7” dla wartości południka osiowego równej 21°,
o cyfra „8” dla wartości południka osiowego równej 24°;
o trzy kolejne cyfry stanowi liczba całkowita ilorazu (xi–4920):5, gdzie xi oznacza współrzędną dowolnego punktu z obszaru odwzorowania arkusza 1:10
000, wyrażoną w kilometrach od równika;
o dwie kolejne cyfry stanowi liczba całkowita ilorazu (yi–332):8, gdzie yi oznacza
współrzędną dowolnego punktu z obszaru odwzorowania arkusza 1:10 000,
wyrażoną w kilometrach, bez początkowej cyfry oznaczającej numer pasa odwzorowawczego.
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Drugi, jednocyfrowy człon numeru określa rodzaj osnowy, przy czym:
o cyfra ”1” oznacza punkt osnowy poziomej;
o cyfra ”2” oznacza punkt osnowy wysokościowej;
o cyfra ”3” oznacza punkt osnowy grawimetrycznej;
o cyfra ”4” oznacza punkt osnowy magnetycznej;
o cyfra ”5” oznacza punkt osnowy wielofunkcyjnej.



Trzeci człon numeru punktu tworzony jest zgodnie z następującymi zasadami:
o punktom osnowy podstawowej nadaje się trzycyfrowy numer punktu, którego
kolejne cyfry oznaczają odpowiednio:
o cyfry z przedziału 01–09 – punkt fundamentalnych osnów poziomej, grawimetrycznej i magnetycznej,
o cyfry z przedziału 001–009 – punkt fundamentalnej osnowy wysokościowej,
o cyfry z przedziału 10–99 – punkt bazowych osnów poziomej, grawimetrycznej
i magnetycznej,
o cyfry z przedziału 100–999 – punkt bazowej osnowy wysokościowej,
o trzecia cyfra dla punktów osnów podstawowej: poziomej, grawimetrycznej i
magnetycznej oznacza numer kolejnego punktu w zespole (ekscentra), przy
czym centr punktu oznacza się zawsze cyfrą 0;
o punktom szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej nadaje się pięciocyfrowy
numer, którego pierwsze cztery cyfry z przedziału 1000–4999 oznaczają właściwy numer, a piąta cyfra oznacza numer kolejnego punktu w zespole (ekscentra), przy czym centr punktu oznacza się zawsze cyfrą 0;
o punktom szczegółowej osnowy wysokościowej nadaje się czterocyfrowy numer z przedziału 5000–9999.

5.1.4

Ocena w zakresie bazy EMUiA

Prowadzenie bazy Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów jest zadaniem własnym gminy.
W wyniku audytu ustalono, że baza danych EMUiA zachowuje zgodność z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu EMUiA w związku z czym nie są potrzebne żadne czynności dostosowawcze w tym zakresie.

5.2 Ocena aktualności danych
Aktualność analizowano w dwóch aspektach:
 aktualności formalnej rozumianej jako potrzeby w zakresie doprowadzenia baz danych PZGK do stanu zgodności z nowymi przepisami prawa;
 aktualności faktycznej danych postrzeganych w kontekście zaległości lub braku zaległości w bieżącej aktualizacji w reakcji na zmiany zachodzące w opisywanej prze-
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strzeni geograficznej (odnotowanie np. nowej drogi) i prawnej (odnotowanie np. nowego właściciela działki) oraz intensywności zmian,
W odniesieniu do aktualności formalnej należy stwierdzić, iż ten aspekt zagadnienia był jednym z elementów przystąpienia do realizacji projektu JRTCE_U. Aktualność formalna jest
zgodna z ustaleniami dokonanymi w niniejszym dokumencie punkcie 5.1 powyżej.
Osiągniecie pełnej aktualności formalnej będzie możliwe na koniec okresu realizacji projektu
JRTCE_U realizowanego w wariancie pełnym – decyzja o głębokości/zakresie realizacji zadań
w ramach niniejszego przedsięwzięcia zostanie podjęta w okresie późniejszym w odniesieniu
do aspektów finansowych.
W przypadku realizacji projektu w częściowym wariancie aktualność formalna zostanie osiągnięta podobnie jak w wariancie pełnym, w aspekcie zgodności modeli pojęciowych danych z
tymi, które istnieją w poszczególnych oprogramowaniach stosowanych lokalnie przez BGM
jako wersje systemu PZGK, natomiast w aspekcie aktualności formalnej, bazodanowej –
zgodności zasobów danych z modelami pojęciowymi w stopniu zgodnym z przyjętą głębokością przetwarzania danych.
Bazy danych PZGK prowadzone przez BGM w Rudzie Śląskiej są aktualizowane na bieżąco w
sposób odzwierciedlający częstotliwości zmian wynikające z procesów prawnych (np. zapisy
dot. części podmiotowej EGiB) lub gospodarczych (np. nowe inwestycje, podziały nieruchomości) – patrz: tabela poniżej.

Wyjaśnienie skrótów:
B–
baza aktualizowana na bieżąco
Baza PZGK
Beneficjent
Miasto Ruda
Śląska

EGiB

RCWiN

BDOT500

BDOT10k

BDSOG

GESUT

EMUiA

B

B

brak bazy

-

B

brak bazy

B

Tab. 5.2-1 Właściwa aktualność danych w bazach PZGiK

Kolejna tabele obrazuje intensywność zmian dokonywanych w bazach PZGK.

Nazwa, wersja programu

Liczba użytkowników

Liczba aktualizacji
/transakcji (rocznie)

Ewopis 5.13.

90

9500

2. Baza danych obiektów topograficznych o szczeg. zapewniającej tworzenie standard. opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)

Baza nie prowadzona

Baza nie prowadzona

Baza nie prowadzona

3. Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych
(BDSOG)

Bank Osnów 2.09.

20

10

RejCen 2.

20

100

EwMapa FB 11.18

100

2000

Zadanie
1.

Baza danych EGiB

4. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
5. Rejestr cen i wartości nieruchomości
6.

Mapa zasadnicza

SESUT 2.03

0
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7. Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów
8. Współpraca z wykonawstwem geodezyjnym

Adres 3.10

100

Ośrodek

60

50

Tab. 5.2-2 Intensywność zmian dokonywanych w bazach PZGK

5.3 Ocena stopnia zintegrowania baz danych
Stopień zintegrowania dla potrzeb niniejszej analizy jest rozumiany jako poziom spójności
wewnątrz zbioru danych (np. EGiB) oraz przystawalności, a zatem możliwości integracji wielu
zbiorów względem siebie.
Z informacji przekazanych w drodze ankietyzacji wynika, że zdecydowana większość utrzymywanych zbiorów jest spójna. Sprzyjającym czynnikiem jest fakt stosowania technologii relacyjnych baz danych, acz decydujący w ostateczności jest stosowany system i to jak czy/jak wspiera operatorów w utrzymywaniu odpowiedniego poziomu spójności
danych.
Czynnikiem, który potencjalnie może negatywnie wpływać na spójność zbiorów jest sam fakt
utrzymywania ich kopii dla celów operacyjnych (w odróżnieniu od celów archiwizacyjnych).
Takie przypadki mogą być uzasadnione np. ze względów technologicznych, wydajnościowych
i bezpieczeństwa. Przykładem może być replikowanie części danych EGiB dla celów ich udostępniania w Internecie za pośrednictwem rozwiązań klasy SIP/GIS. Replikacja powinna w
każdym przypadku odbywać się w sposób zautomatyzowany i kontrolowany systemowo, tak
aby nie była realizowana na zasadzie działań administratora, co może utrudniać utrzymywanie w spójności kopii danych.
W poniższej tabeli scharakteryzowano poszczególne systemy/bazy danych PZGK ze względu
na poziom spójności oraz czy dane są składowane w relacyjnej bazie danych.
Wyjaśnienie skrótów w tabeli poniżej:
 P/B
–
dane są składowane w relacyjnej bazie danych (B) i/lub plikach (P)
Integracja/spójność

Zadanie
1. Baza danych EGiB
2. Baza danych obiektów topograficznych o
szczeg. zapewniającej tworzenie standard. opracowań kartograficznych w skalach 1:500 –
1:5000 (BDOT500)
3. Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
4. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (GESUT)
5. Rejestr cen i wartości nieruchomości

Nazwa, wersja
programu

Dane zintegrowane /spójne
[numer z kol.1]

Dane w relacyjnej
bazie danych i/lub,
plikach, B/P

Ewopis 5.13.

8

B

Baza nie prowadzona

Baza nie prowadzona

Baza nie prowadzona

Bank Osnów 2.09.

8

B

SESUT 2.03

8

B

RejCen 2.

8

B
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6. Mapa zasadnicza
7. Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów
8. Współpraca z wykonawstwem geodezyjnym

EwMapa FB 11.18
Adres 3.10
Ośrodek

1, 6, 9
1
1, 6, 8, 9

P
B
B

Tab. 5.3-1 Charakterystyka baz danych PZGK pod względem spójności oraz interoperacyjności zbiorów danych i związanych z nimi usług w rozumieniu ustawy IIP

W poniższej tabeli scharakteryzowano poszczególne systemy/bazy danych SIP/GIS ze względu na poziom spójności, fakt czy baza ma charakter źródłowy bądź wtórny oraz czy dane są
składowane w relacyjnej bazie danych.

Wyjaśnienie skrótów w tabeli poniżej:
 Ź/R
–
drugi człon oznaczenia – informuje że baza ma charakter źródłowy (Ź)
lub stanowi replikę (R)
 P/B
–
dane są składowane w relacyjnej bazie danych (B) i/lub plikach (P)
 bd
–
brak danych

Integracja/spójność

Nazwa, wersja
i producent programu

Dane w
relacyjnej
Dane PZGK Aplikacja zinbazie dazintegrowane tegrowana w
nych i/lub,
w formie reramach jedplikach,w
plik w bazie
nego systeosobnej
danych T/N
mu T/N
bazie danych B/P

Dane zintegrowane/spójne T/N

Źródłowa
baza danych czy
replika
Ź/R

iMAP

T

R

T

T

B

SGS

T

R

N

N

B

6. obsługa planów miejscowych

iMAP

T

Ź

T

T

B

7. obsługa studium UZP

iMAP

T

Ź

T

T

B

8. obsługa wypisu i wyrysu z planu miejscowego/studium

iMAP

T

Ź

T

T

B

Baza
danych/aplikacja
klasy GIS

podgląd danych PZGK w
zakresie:
1.Mapa zasadnicza
2. EGiB
3. RCWiN
4. GESUT
5 obsługa mapy akustycznej
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9. obsługa wniosków i
decyzji architektonicznobudowlanych

iMAP

T

Ź

T

T

B

10. zarządzanie Gminną
Ewidencją Zabytków

iMAP

T

Ź

T

T

B

11. obsługa zarządzania
kryzysowego

iMAP

T

Ź

T

T

B

12. obsługa elektronicznego obiegu dokumentów w systemie GIS

iMAP

13. wyszukiwanie metadanych

smart.finder SDI

T

14. zarządzanie metadanymi

smart.finder SDI

T

15. obsługa ofert inwestycyjnych

iMAP

T

Ź

T

T

B

16. geoportal/geoportale

Geoportal/Ośrodek

T

R

T

T

B

Tab. 5.3-2 Charakterystyka baz danych GIS pod względem spójności
oraz interoperacyjności zbiorów danych i związanych z nimi usług w rozumie-niu ustawy IIP

Bardzo pozytywny jest fakt, iż w zakresie zbiorów EGiB nie pojawiają się „grube”
rozbieżności (pod względem jakościowym) między częścią geometryczną i opisową do jakich należą przypadki działek wykazanych w jednej z części, bez odpowiednika w drugiej.

Beneficjent
Miasto Ruda Śląska

Liczba
działek

Liczba działek w części
mapowej bez odpowiedników w części opisowej

Liczba działek w części
opisowej bez odpowiedników w części mapowej

35 773

0

0

Tab. 5.3-3 Rozbieżności między częścią mapową i opisową EGiB

Ostatnim czynnikiem mogącym wpłynąć na obniżenie spójności i możliwości integracji zbiorów danych jest stosownie układów współrzędnych spoza państwowego systemu odniesień
przestrzennych, który wprowadza powszechnie znane parametry układów i odwzorowań.
Wykorzystanie danych w odrębnych układach wymaga transformacji współrzędnych. Już to
stanowi pewne ograniczenie, zwłaszcza w odniesieniu do materiałów rastrowych. Konieczność „obróbki” układów lokalnych w stwarza dodatkową barierę, która w niektórych przypadkach może skutecznie uniemożliwić połączenie danych z wielu źródeł. Mapy w układach
lokalnych nie pojawiają się w użyciu w Mieście Ruda Śląska.
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6 Ustalenia audytu rozwiązań systemowych
W rozdziale przedstawiono wyniki wieloaspektowych analiz stanu baz danych PZGK oraz
utrzymywanych systemów.
Oceny zostały dokonane w następujących aspektach:
 w odniesieniu do baz danych jako takich analizowano:
o zgodność modeli pojęciowych,
o aktualność danych,
o stopień zintegrowania baz danych,
 w odniesieniu do systemów analizowano:
o zgodności posiadanego oprogramowania PZGK z przepisami,
o stopień dostosowania posiadanych systemów informatycznych do współpracy
w ramach ZSIN,
o dostosowanie do realizacji elektronicznych usług w ramach e-administracji
przez posiadane oprogramowania GIS,
o wykorzystania georeferencyjnych usług sieciowych z serii ISO 19100 oraz OGC
oraz interoperacyjność zbiorów danych i związanych z nimi usług w rozumieniu ustawy IIP.
Analiza zgodności posiadanego oprogramowania została przeprowadzona w oparciu o informacje pozyskane drogą ankietyzacji, w kilku kolejno opisanych aspektach.

6.1 Ocena zgodności
z przepisami

posiadanego

oprogramowania

PZGK

W latach 2011-2013 zostały wprowadzone kompleksowe zmiany modeli pojęciowych baz danych geodezyjnych. Nowe rozporządzenia: rozporządzenie PZGK, rozporządzenie EGiB, rozporządzenie EMUiA, rozporządzenie BDOT500 i GESUT, rozporządzenie BDOT10k spowodowały konieczność dostosowania i uzupełnienia samych danych do nowych struktur. To z kolei
wymusza dostosowanie oprogramowania, tak by te umożliwiało ich przechowanie i przetwarzanie danych geodezyjnych zgodnych z nowymi modelami pojęciowymi.
Z uzyskanych informacji wynika, że stosowane oprogramowania składające się obecnie na
system PZGK nie spełniają nowych wymagań prawnych. Nie są wyposażone także w zaawansowana funkcjonalność umożliwiającą wypełnienie wymogów prawnych w zakresie eadministracji oraz celów RPO WSl w aktualnej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020.
Powyższe stwierdzenie prowadzi do wniosku, iż konieczne będą prace dostosowawcze.
Wskazane w rozdziale 5 wymogi w zakresie danych muszą posiadać swoje odzwierciedlenie
w strukturach bazodanowych i funkcjonalności oprogramowań składających się na system
PZGK. Z powyższego względu konieczne będzie:
 dokonanie weryfikacji i uzupełnienia systemowych struktur baz danych oprogramowania PZGK w szczególności w zakresie atrybutów obiektów właściwych baz danych
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(EGiB, RCWiN, BDOT500, BSDOG, GESUT) (np. weryfikacja użytków gruntowych oraz
aktualizacja grup i podgrup rejestrowych) czy wręcz kompleksowa modernizacja, w
tym:
o modernizacja oprogramowań w celu dostosowania do wymogów prawa w obszarze modeli pojęciowych informacji geoprzestrzennych PZGK;
o integracja baz danych, w taki sposób, aby wypełniały wymagania prawne dla
systemu PZGK;
o wdrożenie rozwiązań geoportalu systemu PZGK;
o wdrożenie rozwiązań umożliwiających współpracę z ZSIN;
o modernizacje i rozszerzenie katalogu funkcjonalności oprogramowań do realizacji elektronicznych usług w ramach e-administracji.
Powyższe wymagania sprawią, iż stosowane oprogramowania systemu PZGK w BGM w Rudzie Śląskiej będą zgodne z wymogami prawa.

6.2 Dostosowanie posiadanych systemów informatycznych do
współpracy w ramach ZSIN
Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach powinien opierać się na centralnym repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków oraz mechanizmach wymiany i analizy danych. W odniesieniu do Beneficjenta projektu przekłada się to na zdolność do
przekazywania danych do tzw. Integrującej Platformy Elektronicznej IPE, gdzie zlokalizowane
jest centralne repozytorium.
Tworzenie i utrzymywanie tej infrastruktury jest zadaniem Głównego Geodety Kraju, którego
ustawodawca zobowiązał m.in. do zamieszczeni na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej informacji o:
1) uruchomieniu poszczególnych funkcjonalności ZSIN,
2) utworzeniu centralnego repozytorium dla powiatu lub grupy powiatów, a następnie
dla całego kraju.
GGK zamieścił dotychczas na stronach zdawkową informację o tym, iż projekt ZSIPN jest
obecnie w Fazie I oraz podał wytyczne techniczne dla systemów do prowadzenia EGiB wynikające z potrzeb ZSIN.
Zgodnie z nimi system do prowadzenia EGiB komunikuje się z systemem ZSIN za pomocą
usług publikowanych przez system ZSIN zaś sam systemów EGiB nie wystawia własnych interfejsów. Wśród nich jest komunikacja na zasadzie klienta usług WMS i WFS (pobiera-nie
danych z ZSIN implementującego serwer usług) jak to zilustrowano na poniższym diagramie.
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Rys. 6.1

Interfejsy komunikacyjne ZSIN-EGiB (źródło: Wytyczne techniczne dla systemów do prowadzenia EGiB wynikające z potrzeb ZSIN w 13.0, publikowane na
stronie GUGiK)

Współpraca w ramach ZSIN powinna być zrealizowana jako niezależne wdrożenie lub jako
kolejny element prac modernizacyjnych istniejących oprogramowań w ramach niniejszego
przedsięwzięcia – decyzję w tym zakresie podejmie Beneficjent. Dostosowanie systemu EGiB
do współpracy z ZSIN będzie także elementem dostosowania do przepisów prawa, choć powinny zostać spełnione niżej opisanych warunki po części nie leżące w gestii Beneficjenta:
 Istotne jest spełnienie po stronie BGM wymogów wynikających ze zaktualizowanego
rozporządzenia EGiB w zakresie zastąpienia standardu SWDE standardem GML jak
również zapewnienie usług sieciowych, o mowa w ustawie IIP (tu dot. zwłaszcza
usługi przeglądania tj. WMS i pobierania tj WFS).
 Warunkiem współpracy oprogramowań użytkowanych w BGM jest w pierwszej kolejności udostępnienie przez Głównego Geodetę Kraju komponentu centralnego ZSIN, a
zwłaszcza szyny usług, za pośrednictwem której przewidywana jest komunikacja
z systemami EGiB na szczeblu lokalnym. Dopiero wtedy będzie możliwe praktyczne
zweryfikowanie stopnia dostosowania posiadanych systemów informatycznych do
współpracy w ramach ZSIN.
Elementy technicznej architektury ZSIN ilustruje poniższy rysunek.
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Rys. 6.2

Elementy technicznej architektury ZSIN (źródło: rozporządzenie ZSIN)

6.3 Ocena posiadanego oprogramowania PZGK w kontekście realizacji elektronicznych usług w ramach e-administracji
W ramach e-Administracji wyróżnia się usługi on-line na czterech poziomach dojrzałości:
 poziom 1 informacja: możliwość wyszukania informacji na stronie internetowej
 poziom 2 interakcja jednokierunkowa: możliwość wyszukania informacji raz pobrania
oficjalnych formularzy ze strony internetowej;
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 poziom 3 dwustronna interakcja: możliwość wyszukania informacji, pobrania oraz
odesłania wypełnionych formularzy za pomocą Internetu;
 poziom 4 transakcja: pełna obsługa procesu, czyli możliwość dokonania wszystkich
czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną –
od uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich formularzy, ich odesłanie po
wypełnieniu i złożeniu elektronicznie, aż do uiszczenia wymaganych opłat oraz otrzymania oficjalnego pozwolenia, zaświadczenia lub innego dokumentu, o który dana
osoba/ firma występuje
 poziom 5 personalizacja: organizacja usług wokół potrzeb użytkowników m.in. automatyczne dostarczanie konkretnych usług, personalizowanych pod kątem użytkownika (nie inicjowanych przez użytkownika)
W ramach wskaźnika należy ujmować usługi nowe lub istotnie udoskonalone oraz skierowane do klientów spoza administracji publicznej: obywateli (usługi A2C, Administration to Customer) i/lub przedsiębiorców (A2B, Administration to Business). Powyższe warunki należy
traktować łącznie.
Szczegółowe informacje na ten temat ilustruje tabela poniżej. Istnienie usług poziomu 5 nie
było badane z uwagi na fakt, iż w momencie wdrażania systemów w BGM ten poziom eusług nie był dostępny w ogóle.
Wyjaśnienie skrótów:
T/N - tak lub nie
bd – brak danych
Dostarczany poziom usług

Zadanie
1.

Baza danych EGiB

Nazwa, wersja
programu

1 T/N 2 T/N

3

T/N

4

T/N

Ewopis 5.13.

T

T

N

N

2. Baza danych obiektów topograficznych o szczeg.
zapewniającej tworzenie standard. opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)

bd

bd

bd

bd

bd

3. Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych
(BDSOG)

Bank Osnów 2.09.

T

T

N

N

4. baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

SESUT 2.03

T

T

N

N

RejCen 2.

T

T

N

N

EwMapa FB 11.18

T

T

N

N

Adres 3.10

T

T

N

N

Ośrodek

T

T

N

N

5. Rejestr cen i wartości nieruchomości
6.

Mapa zasadnicza

7. Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów
8. Współpraca z wykonawstwem geodezyjnym

Tab. 6.3-1 Dostępność usług na poziomach dojrzałości 1-4
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Należy postawić wniosek, iż e-usługi on-line, w obszarze geodezja i kartografia funkcjonowania administracji publicznej są powszechne, to znaczy stosowane dla wszystkich gromadzonych baz danych PZGK, jednakże wykorzystywane są niskie poziomy dojrzałości. Poziom 1 i 2
drugi funkcjonuje bez zarzutu natomiast poziomy 3 i 4 nie są obsługiwane.
W wyniku przeprowadzenia audytu należy stwierdzić, iż Beneficjant powinien kłaść nacisk na
udostępnianie usług w nieobsługiwanych dotąd obszarach pozostających w urzędu (co wymaga zbudowania bazy BDOT500) oraz rozwijanie usług, które wiążą się z podejmowaniem
decyzji on-line oraz obsługą płatności, a także dostosowaniem ich do potrzeb dedykowanych
odbiorców (personalizacja).

6.4 Ocena dostępności e-usług sieciowych klasy IIP/SIP w kontekście realizacji dyrektywy INSPIRE.
Wymóg tworzenia usług sieciowych związanych z wykonywaniem operacji na danych przestrzennych wynika z regulacji INSPIRE, odtworzonych w szczególności w ustawie IIP, która
wymienia:

usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych
przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych,

usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych,

usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy
jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów,

usługi przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych,

oraz umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.
Istotne w tym kontekście są także normy ISO z serii 19100 oraz standardy OGC, które opisują tematykę geoinformacji w znacznie szerszym zakresie niż związanym z usługami sieciowymi. Większość norm ISO reguluje de facto sposób tworzenia modeli pojęciowych, co wywierało wpływ na definicję struktur danych w poszczególnych bazach PZGiK, zapisanych w
rozporządzeniach: PZGiK, EGiB, EMUiA, BDOT500 i GESUT oraz w rozporządzeniu BDOT10k.
W szczególności standard GML jako sposób znormalizowanego kodowania danych przestrzennych z użyciem języka znaczników XML został opracowany przez OGC oraz przyjęty jako norma ISO 19136. Ustawodawca opisując w przywołanych rozporządzeniach schematy
aplikacyjne dla baz danych PZGiK, oparł się na GML.
W zakresie e-usług sieciowych oraz w kontekście wymagań INSPIRE na uwagę zasługują następujące normy:

w odniesieniu do usługi wyszukiwania: OGC Catalog Service for the Web (CSW).
Normalizuje ona zagadnienia wyszukiwanie zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych w oparciu o metadane geoinformacyjne. Normy ISO definiują abstrakcyjny model metadanych (ISO 19115) oraz schemat aplikacyjny oparty na języku
znaczników XML (ISO 19139). Dotrzymanie zgodność z nimi jest ważne niemniej z punk-
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tu widzenia sieciowej usługi wyszukiwania istotny jest przytoczony standard OGC CSW.
Należy brać pod uwagę jedynie najnowszą wersję tego standardu – 2.0.2,

w odniesieniu do usługi przeglądania: OGC Web Map Service (WMS) – standard
przyjęty także jako norma ISO 19128. WMS opisuje sposób udostępniania danych przestrzennych w postaci georeferencyjnych rastrów reprezentujących obrazy map. Rozszerzeniem WMS jest OGC Web Map Tile Service (WMTS), który działa identycznie niemniej reguluje dodatkową możliwość tzw. „tilowania” czyli dzielenia obrazu na prostokątne kafle. Najnowsza wersja WMS jest oznaczona symbolem 1.3.0, WMST – 1.0.0,

w odniesieniu do usługi pobierania: OGC Web Feature Service (WFS) oraz OGC
Web Coverage Service (WCS). Idea WFS jest analogiczna do WMS z tą różnicą, iż dochodzi tu do przekazywania danych wektorowych. WCS reguluje udostępnianie takich rastrowych danych jak zdjęcia lotnicze i satelitarne, a także danych o wysokości terenu (np.
w modelu GRID). Najnowsza wersja WFS jest oznaczona symbolem 2.0.2, WCS – 2.0.1,

w odniesieniu do usługi przekształcania: OGC Coordinate Transformation Service (CTS) oraz OGC Web Processing Service (WPS). CTS normalizuje transformacje
między układami współrzędnych zaś WPS odnosi się do przekształcania danych rozumianych w rozumieniu geoprzetwarzania (np. wykonywania analiz przestrzennych). Najnowsza wersja CTS jest oznaczona symbolem 1.0, WPS – 1.0.0. Usługi CTS i WPS mają charakter niszowy. Są mało znane i w praktyce działania administracji publicznej w Polsce w
zasadzie się ich nie spotyka. Najlepszym tego dowodem jest fakt, iż nie udostępnia ich
nawet GEOPORTAL.GOV.PL.
W poniższej tabeli podsumowano informacje na temat standardowych usług sieciowych udostępnianych przez BGM.
Wyjaśnienie skrótów:
 2.0. – numer wersji obsługiwanego standardu; dodany znak „?” na końcu oznacza,
że Beneficjent nie wskazał oznaczenia wersji więc przyjęto wersję najnowszą
 nd – nie dotyczy (np. z uwagi na brak prowadzenia bazy)
 W
Wykorzystywana. Oprogramowanie może skorzystać z usługi udostępnionej przez oprogramowanie zewnętrzne
 I
Implementowana. Oprogramowanie udostępnia usługę, która może
być użyta przez oprogramowanie zewnętrzne
 0
Brak
Warianty odpowiedzi:
 0
usługa nie jest udostępniana. Oprogramowanie nie może korzystać z usługi
zewnętrznej
 W
oprogramowanie może korzystać z usługi zewnętrznej. Usługa nie jest udostępniana
 I
oprogramowanie nie może korzystać z usługi zewnętrznej. Usługa jest udostępniana
 IW
oprogramowanie może korzystać z usługi zewnętrznej. Usługa jest udostępniana
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Standard
Zadanie

CSW
T(wersja)/N

WMS
T(wersja)/N

WFS
T(wersja)/N

WCS
T(wersja)/N

SWDE
T/N

GML
T(wersja)/N

N

N

N

N

T

T

2. Baza danych obiektów topograficznych o szczeg. zapewniającej tworzenie
standard. opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)

nd

nd

nd

nd

nd

nd

3.

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)

N

N

N

N

N

N

4.

baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

N

N

N

N

N

N

5. Rejestr cen i wartości nieruchomości

N

N

N

N

T

N

6.

N

N

N

N

T

N

7. Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów

N

N

N

N

N

T

8. Współpraca z wykonawstwem geodezyjnym

N

T

N

N

N

N

Systemy obsługi PZGK
1.

Baza danych EGiB

Mapa zasadnicza

Systemy kasy GIS/IIP
podgląd danych PZGK w zakresie:
1.Mapa zasadnicza
2. EGiB
3. RCWiN
4. GESUT

N

W

W

W

W

T

5 obsługa mapy akustycznej

N

N

N

N

N

N

6. obsługa planów miejscowych

N

W

W

W

N

N

7. obsługa studium UZP

N

W

W

W

N

N

8. obsługa wypisu i wyrysu z planu miejscowego/studium

N

W

W

W

N

N

9. obsługa wniosków i decyzji architektoniczno-budowlanych

N

W

W

W

N

N

10. zarządzanie Gminną Ewidencją Zabytków

N

W

W

W

N

N
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11. obsługa zarządzania kryzysowego

N

W

W

W

N

N

12. obsługa elektronicznego obiegu dokumentów w systemie GIS

nd

nd

nd

nd

nd

nd

13. wyszukiwanie metadanych

T 2.0

IW

IW

IW

0

T

14. zarządzanie metadanymi

T 2.0

IW

IW

IW

0

T

15. obsługa ofert inwestycyjnych

N

W

W

W

N

N

16. geoportal/geoportale

N

IW

N

N

N

N

Tab. 6.4-1

Obsługa interfejsów usług sieciowych OGC/ISO

Z audytu i tabeli powyżej wynika, że pod względem obsługi standardów usług sieciowych OGC/ISO
oprogramowania zarówno prowadzenia PZGK jak i klasy SIP/IIP pozostają na bardzo niskim poziomie.
Nie tylko relatywnie mało powszechny interfejs WCS nie jest w ogóle implementowany, ale także pozostałe interfejsy, za wyjątkiem dostosowanych do baz metadanych nie udostępniają usług zarówno
na poziomie serwera (udostępniania danych na zewnątrz) oraz klienta (odczytywanie danych z zewnętrznych źródeł).
Stosowanie WMS ograniczone jest do współpracy z wykonawstwem geodezyjnym, co oznacza, że
uruchomienie e-usług udostępniania danych on-line za pośrednictwem usług WMS ew. WFS np. w
ramach służby Geodezyjnej i Kartograficznej (ZSIN) byłoby zadaniem istotnym do realizacji.
Należy zalecić aby BGM uwzględniło możliwość zapewnienia w stosowanych systemach co najmniej
interfejsów wymienionych w tabeli, pamiętając o dostosowywaniu się do ich wersji najnowszych
(równoległa obsługa wersji starszych jest dobrą praktyką).
Przedstawiona tabela pokazuje także braki, które powinny zostać uzupełnione. Należy przy tym pamiętać, że korzystanie usług sieciowych ma dwie strony. Jedną jest udostępnianie danych własnych
(funkcjonalność serwera), drugą – odczytywanie danych z zewnątrz (funkcjonalność klienta). Uzyskanie wysokiego poziomu interoperacyjności wymaga umiejętności wykorzystania obu ścieżek.
Realizacja modernizacji/rozbudowy systemów powinna zapewnić uzyskanie wysokiego poziomu interoperacyjności zbiorów danych geoprzestrzennych, propozycje w tym zakresie znajdą się w Projekcie
generalnym.
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7 Wnioski z audytu - zakres prac nad danymi
W niniejszym rozdziale opisano wnioski z audytu odnoszące się do zakresu prac niezbędnych
do wykonania w celu uzyskania zgodności z nowym otoczeniem prawnym oraz zakres innych
prac zalecanych i pożądanych do wykonania w celu podniesienia jakości i wiarygodności danych.
W kolejnych punktach zidentyfikowano prace do wykonania dla modernizacji i tworzeniu nowych treści cyfrowych w odniesieniu do poszczególnych baz danych PZGK.
Grupy asortymentowe prac zostały ustalone dla Beneficjanta w sposób kompleksowy, obejmujący cały PZGK. Zastosowane jednostki ilościowe wynikają z przyjętej metody oszacowania kosztów prac w danej grupie asortymentowej w oparciu o określone w ramach audytu
przykładowe koszty różnych kategorii podobnych prac wykonywanych na obszarze odpowiedzialności Beneficjanta oraz w regionie.

7.1 Rozwój treści cyfrowych i modernizacja baz danych EGiB.
W niniejszym punkcie skoncentrowano się na zagadnieniu dostosowanie baz danych EGiB
jednostki ewidencyjnej Ruda Śląska do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia EGiB oraz włączenie tej bazy do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
W wyniku przeprowadzonego audytu zdefiniowano zakres prac niezbędnych dla rozwoju treści cyfrowych baz danych EGiB, w celu uzyskania wiarygodnej i aktualnej informacji oraz
zbioru e-usług w oparciu o dane gromadzone w ww. bazie.
Prace realizowane będą w ramach modernizacji EGiB poprzedzonej sformalizowanym projektem modernizacji EGiB uzgadnianym z Wojewódzkim inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego w Katowicach zgodnie z zapisami § 54. 1. Rozporządzenia EGiB, który
stwierdza: „Starosta zapewnia przeprowadzenie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie:
1) zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu
do ewidencji;
2) zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.”
Ustęp 2) wyżej cytowanego paragrafu nie będzie miał zastosowania w niniejszym przedsięwzięciu z uwagi na fakt braku możliwości sfinansowania ww. zagadnienia.
Rozporządzenie EGiB w § 55 wskazuje iż modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w przypadku miasta Ruda Śląska prezydenta miasta w celu:
1) uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych
ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia;
2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu;
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W związku z powyższym przewiduje się, iż rozwój treści cyfrowych baz danych EGiB w ramach projektu JRTCE-U w odniesieniu do gruntów w tym: granic obrębów ewidencyjnych,
działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń, klasyfikacji
gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji,
praw do nieruchomości gruntowych obejmie następujący zakres prac :

 Przeprowadzenie analiz i porównania danych części opisowej bazy danych EGiB z danymi zawartymi w części geometrycznej:
o w przypadku stwierdzenia rozbieżności uzupełnienie danych niezbędnych dla
wyeliminowania ww. rozbieżności;
o sporządzenie raportów zawierające opis niezgodności w tym wykaz działek
ewidencyjnych oraz wykaz budynków, których te niezgodności dotyczą,
 Uzupełnienie bazy danych EGiB o atrybut geometria w odniesieniu do budynków o
statusie wybudowany lub w budowie, na podstawie materiałów PZGK;
 Doprowadzenie wartości atrybutów OFU, OZU i OZK oraz relacje między nimi do
zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków,
określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB
 Modyfikację do postaci zgodnej z wymogami prawa i rozbudowę cyfrowych zbiorów:
o punktów granicznych, obrębów ewidencyjnych oraz działek ewidencyjnych, w
rozumieniu § 9 rozporządzenia w sprawie EGiB, wraz z atrybutem Geometria;
o konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych;
 Modyfikację do postaci zgodnej z wymogami prawa i rozbudowę cyfrowych zbiorów
dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów;
 Weryfikacja danych EGiB, dotyczących praw do gruntów, z danymi Elektronicznej KW
oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności;
 Weryfikacja i/lub ustalenie podmiotów: właścicieli, faktycznie władających gruntami w
przypadkach braku KW, zbioru dokumentów albo innych dokumentów;
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 Opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowokartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu;
 Wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do konwersji i aktualizacji bazy danych
EGiB prowadzonej z wykorzystaniem oprogramowań stosowanych w BGM w Rudzie
Śląskiej;
 Przeprowadzenie walidacji zbiorów danych EGiB utworzonych w ramach modernizacji
i rozwoju treści cyfrowych JRTCE-U.

Do modernizacji danych wykorzystane zostaną materiały zgromadzone w PZGK zawierające
wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych oraz dane fotogrametryczne i teledetekcyjne, po przeprowadzeniu analizy jakości tych materiałów i uzgodnieniu ich
wykorzystania do przewidzianych prac.
Elementem treści cyfrowych tworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wyniki
przeprowadzonych analiz/weryfikacji materiałów PZGK oraz uzgodnień z Geodetą Powiatowym dokumentowane w odpowiednich raportach.
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Stan na:

Nazwa ID Jednostki ewidencyjnej

Nr i nazwa obrębu

kontury-użytki

konturyklasyfikacyjne

liczba

ha

ha

działki
ha

1 250,9293

1 250,9293

4 561

1 250,9293

1 250,9293

0003 NOWY BYTOM

481,6921

481,6921

1 734

481,6921

481,6921

0004 ORZEGÓW

543,3977

543,3977

2 698

543,3977

543,3977

1 051,2465

1 051,2465

5 593

1 051,2465

1 051,2465

0006 WIREK

186,5816

186,5816

1 192

186,5816

186,5816

0007 BYKOWINA

171,4285

171,4285

1 814

171,4285

171,4285

0008 NOWA WIEŚ

352,0240

352,0240

2 722

352,0240

352,0240

1 681,9536

1 681,9536

7 287

1 681,9536

1 681,9536

0010 HALEMBA

612,1335

612,1335

3 790

612,1335

612,1335

0011 KŁODNICA

447,8271

447,8271

1 894

447,8271

447,8271

0013 STARA KUŹNIA

978,6753

978,6753

2 488

978,6753

978,6753

35 773

7 757,8892

7 757,8892

0005 BIELSZOWICE
M. RUDA ŚLĄSKA
247201_1

CZĘŚĆ MAPOWA - numeryczna obiektowa

Powierzchnia obrębu
ha

0001 RUDA

21.10.2015

0009 KOCHŁOWICE

RAZEM

7 757,8892

7 757,8892

Tab. 7.1-1 Modernizacja i rozwój treści cyfrowych bazy danych EGiB dot. gruntów - zakres prac część mapowa.
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Stan na:

Nazwa ID Jednostki ewidencyjnej

21.10.2015
CZĘŚĆ OPISOWA - numeryczna

Powierzchnia obrębu
działki

Nr i nazwa obrębu

budynki

lokale

ha
0001 RUDA

RCiWNtransakcje

RCiWNwyceny

liczba

1 250,9293

4 561

3 235

4 668

5 473

1 311

101

0003 NOWY BYTOM

481,6921

1 734

1 469

2 952

2 080

675

65

0004 ORZEGÓW

543,3977

2 698

2 208

5 266

3 237

1 092

83

1 051,2465

5 593

3 499

1 593

6 711

559

170

0006 WIREK

186,5816

1 192

1 381

2 665

1 430

561

36

0007 BYKOWINA

171,4285

1 814

1 172

3 400

2 176

835

45

0008 NOWA WIEŚ

352,0240

2 722

1 534

755

3 266

322

40

1 681,9536

7 287

4 889

2 793

8 744

1 361

121

0010 HALEMBA

612,1335

3 790

2 678

1 820

4 548

635

56

0011 KŁODNICA

447,8271

1 894

1 140

8

2 272

182

40

0013 STARA KUŹNIA

978,6753

2 488

1 774

3 862

2 985

907

44

35 773

24 979

29 782

42 922

8 440

801

0005 BIELSZOWICE
M. RUDA
ŚLĄSKA
247201_1

klasoużytki w
działkach

0009 KOCHŁOWICE

RAZEM

7 757,8892

Tab. 7.1-2 Modernizacja i rozwój treści cyfrowych bazy danych EGiB dot. gruntów - zakres prac część opisowa.
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7.2 Rozwój treści cyfrowych i modernizacja bazy dokumentów
PZGK.
Rozwój treści cyfrowych i modernizacja bazy Archiwum PZGK będzie dotyczyła danych z całej
powierzchni miasta Ruda Śląska i będzie polegało także na opisaniu dokumentów analogowych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kodami w
przyporządkowaniu do obrębów ewidencyjnych, ponieważ dotychczas operaty z pomiarów
syt. - wys. były archiwizowane w ramach jednostki segregującej obejmującej arkusz mapy w
skali 1:10000. Planowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia prace obejmą:
 Skanowanie dokumentów;
 Geolokalizacja szkiców;
 Przenumerowanie operatów:
o przygotowanie, wydrukowanie i naklejenie kodów kreskowych na wszystkich
dokumentach dla celów ich identyfikacji w ramach oprogramowania archiwum
PZGK oraz powiązania z treściami w formie analogowej zgodnie z wymogami
prawa w tym w szczególności: identyfikator ewidencyjny materiału zasobu,
nazwa materiału zasobu zgodnie z listą dopuszczalnych wartości elementu
metadanych, godło lub nazwa mapy oraz mianownik skali mapy, jeżeli kod
kreskowy dotyczy mapy,
o aktualizacja (rozwój treści cyfrowej o nowe i niezcyfryzowane zbiory) bazy danych dokumentów PZGiK oraz jej modernizacja o atrybuty zapisane w kodach
kreskowych: data wydania dokumentów, data odbioru dokumentów, nazwa
wykonawcy.
 Utworzenie metadanych zasobu.
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Stan na: 21.10.2015
Dane ogólne i numeryczne
Nazwa, ID
Jednostki
ewidencyjnej

Nr i nazwa obrębu

Kart w opeOperatów
ratach szacunkowo

W tym operaty zeskanowane
- szacunkowo

Dane analogowe
Operatów do archiwizacji zgodnie z rozporządzeniem

Kart w operatach do
archiwizacji
- szacunkowo

W tym szki- Dokument
ców z załodla który
żenia
należy uz
EGiB - sza- pełnić me
cunkowo
dane

liczba

M. RUDA
ŚLĄSKA
247201_1

liczba

0001 RUDA
0003 NOWY
BYTOM
0004 ORZEGÓW
0005
BIELSZOWICE
0006 WIREK
0007 BYKOWINA
0008 NOWA
WIEŚ
0009
KOCHŁOWICE
0010 HALEMBA
0011 KŁODNICA
0013 STARA
KUŹNIA

29 360

1 027 600

3 000

26 360

922 600

200

922 600

RAZEM

29 360

1 027 600

3 000

26 360

922 600

200

922 600

Tab. 7.2-1 Zakres prac - baza Archiwum PZGK

7.3 Rozwój treści cyfrowych i modernizacja baz danych BDOT500
oraz GESUT
Ponieważ baza danych BDOT500 nie jest prowadzona w oparciu o aktualne przepisy, rozwój
treści cyfrowych będzie dotyczył bazy danych BDOT500 dla całego miasta Ruda Śląska. Należy zauważyć, iż elementy modelu pojęciowego BDOT500 istnieją w ramach prowadzonej w
oparciu o przepisy dotychczasowe mapy wektorowej. Mapa ta nie zawiera danych dotyczących rzeźby terenu z uwagi na występujące negatywne oddziaływanie prowadzonej eksploatacji górniczej.
Baza danych GESUT nie jest prowadzona w oparciu o aktualne przepisy, a rozwój treści cyfrowych będzie dotyczył bazy danych BDOT500 dla całego miasta Ruda Śląska. Podobnie jak
w przypadku BDOT500 elementy modelu pojęciowego GESUT istnieją w ramach prowadzonej w oparciu o przepisy dotychczasowe mapy wektorowej.
Planowane jest przeprowadzenie prac zmierzających do rozwoju treści cyfrowych i modernizacja baz danych BDOT500 oraz GESUT w następującym zakresie:
 Analiza materiałów PZGK w zakresie istniejących danych BDOT500 i GESUT, a także,
w zakresie GESUT protokołów narad koordynacyjnych, oraz protokołów ZUDP przedstawiających usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
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 Przetworzenie danych i informacji właściwej postaci i struktury, w zakresie niezbędnym do utworzenia BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT i utworzenie roboczych baz danych zgodnych z:
o modelem pojęciowym powiatowej bazy GESUT określonym w rozporządzeniu
w sprawie GESUT oraz K-GESUT,
o modelem pojęciowym BDOT500 określonym w rozporządzeniu w sprawie
BDOT500 oraz MZ,
 Zasilenie systemu teleinformatycznego PZGK w BGM Ruda Śląska zweryfikowanymi
zbiorami danych z roboczych baz danych;
 Ujawnienie w inicjalnej powiatowej bazie GESUT podmiotów władających sieciami
uzbrojenia terenu na podstawie istniejących danych PZGK w Rudzie Śląskiej, w tym w
szczególności:
o dotychczasowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
o decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci uzbrojenia terenu,
o protokoły narad koordynacyjnych oraz ZUDP,
o pisemna informacja wynikająca z innych źródeł.
Modernizacja/rozbudowa zgodnie z rozp. z 2013 r. poz 383

Nazwa, ID
jednostki ewidencyjnej

M. RUDA
ŚLĄSKA
247201_1

Nazwa, ID obrębu

0001 RUDA
0003 NOWYBYTOM
0004 ORZEGÓW
0005 BIELSZOWICE
0006 WIREK
0007 BYKOWINA
0008 NOWA WIEŚ
0009 KOCHŁOWICE
0010 HALEMBA
0011 KŁODNICA
0013 STARA KUŹNIA

Kategorie obiektów wg "rozporządzenia
BDOT500 i GESUT”

liczba arkuszy
MZ

budowle i urządzenia

932

komunikacja i transport

932

pokrycie terenu

932

obiekty inne

932

rzeźba terenu - punkt o określonej wysokości

932

*inne - niezdefiniowane w rozporządzeniu

932

Tab. 7.3-1 Zakres prac - BDOT500
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Nazwa, ID
jednostki
ewidencyjnej

Nazwa ID obrębu

Klasy obiektów wg "rozporządzenia BDOT500
i GESUT”

DANE
NUMERYCZNE
km

przewody benzynowe

M. RUDA
ŚLĄSKA
247201_1

0001 RUDA
0003 NOWY BYTOM
0004 ORZEGÓW
0005 BIELSZOWICE
0006 WIREK
0007 BYKOWINA
0007 BYKOWINA
0008 NOWA WIEŚ
0009 KOCHŁOWICE
0010 HALEMBA
0011 KŁODNICA
0013 STARA KUŹNIA

przewody ciepłownicze
przewód elektroenergetyczny
przewód gazowy

1,8
252,1
2 116,50
472,1

przewód kanalizacyjny

1 109,00

przewód wodociągowy

945,7

przewód telekomunikacyjny

734,4

przewód inny - sieci komputerowej

0,6

przewód inny - sieci TV kablowej

42,5

przewód inny - sieci melioracyjnej

36,6

przewód inny

43,7
RAZEM

5 755,00

Tab. 7.3-2 Zakres prac - GESUT

7.4 Rozwój treści cyfrowych i modernizacja baz danych BDSOG.
Miasto nie prowadzi bazy danych BDSOG w oparciu o aktualne przepisy. W związku z tym
rozwój treści cyfrowych będzie dotyczył bazy danych BDSOG dla całego miasta Ruda Śląska.
Elementy modelu pojęciowego BDSOG istnieją w ramach prowadzonej w oparciu o przepisy
dotychczasowe bazy punktów osnów geodezyjnych.
Planowane jest przeprowadzenie prac zmierzających do rozwoju treści cyfrowych i modernizacja bazy danych BDSOG w następującym zakresie:
 Analiza istniejących materiałów ODGK wraz z inwentaryzacją punktów osnów w celu
weryfikacji informacji niezbędnych do modernizacji i aktualizacji bazy BDSOG zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. z 2012, poz. 352);
 Modernizacja - doprowadzenie do zgodności z przepisami istniejących danych w tym:
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o dokonanie w zależności od wyników inwentaryzacji transformacji matematycznej obliczonych współrzędnych,
o dokonanie przenumerowania punktów zgodnie z modelem pojęciowym bazy
BDSOG,
o dokonanie zmiany formatów opisów topograficznych punktów osnowy,
o zbudowanie i wprowadzenie do baz danych systemu PZGK w BGM Ruda Śląska danych BDSOG

osnowa pozioma
Nr i nazwa obrębu

ID Jednostki ewidencyjnej

I kl

II kl

III kl

liczba punktów

M. RUDA ŚLĄSKA 247201_1

0001 RUDA
0003 NOWY BYTOM
0004 ORZEGÓW
0005 BIELSZOWICE
0006 WIREK
0007 BYKOWINA
0008 NOWA WIEŚ
0009 KOCHŁOWICE
0010 HALEMBA
0011 KŁODNICA
0013 STARA KUŹNIA

2

0

1 203

RAZEM

2

0

1 203

Tab. 7.4-1 Zakres prac - BDSOG
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8 Wnioski z audytu - modernizacja rozwiązań systemowych.
W niniejszym rozdziale przedstawiono wnioski z audytu w zakresie modyfikacji w stosowanych oprogramowaniach/aplikacjach, wynikające z konieczności dostosowania ich działania i
organizacji danych do wymogów wynikających z nowych regulacji prawnych.
Zgodnie z art. 40 ustawy PGiK państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom
obywateli. Jego cyfryzacja oraz prawidłowe i sprawne udostępnianie stanowi jedno z kluczowych zadań publicznych służby geodezyjnej i kartograficznej.
Przepisy nakładają obowiązki utworzenia i wdrożenia systemu teleinformatycznego (systemu PZGK), który stanowi uporządkowany i całościowy układ, zintegrowany z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania
danych w odpowiadających im bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a
pkt 2,3,7,10, ust. 1b, ustawy PGiK, oraz z systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją.
Ustawa PGiK oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej i o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, nakładają obowiązki związane z szeroko
rozumianym udostępnianiem danych. Do prawidłowej realizacji tego zadania niezbędne jest
wdrożenie infrastruktury, która pozwoli w sposób kontrolowany udostępniać zasoby BGM na
potrzeby użytkowników sfery wewnętrznej i zewnętrznej administracji publicznej.
Wdrożenie takiej infrastruktury u Beneficjenta pozwoli udostępniać zintegrowane dane pochodzące z wielu baz Beneficjenta na potrzeby innych jednostek administracji publicznej,
jednostek gospodarczych, nauki i obywateli.

8.1 Model architektury technicznej dla systemu PZGK
Miasto Ruda Śląska dysponuje obecnie pełną infrastrukturą prowadzenia baz danych PZGK, a
także zasobami systemowymi klasy SIP/IIP, z tego względu wymagania względem tworzonego w ramach JRTCE-U wariantu infrastruktury informacji przestrzennej – zintegrowanego
systemu PZGK sprowadzają się do zapewnia:
 zgodności posiadanych rozwiązań systemowych w szczególności fizycznych struktur
baz danych oprogramowań/aplikacji z modelami pojęciowymi prawnie obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii;
 zgodności posiadanych rozwiązań systemowych w szczególności funkcjonalności
oprogramowań/aplikacji z prawnie obowiązującymi wymogami w dziedzinie geodezji i
kartografii;
 połączenia z Internetem, który stanowi kanał komunikacyjnych do świadczenia usług
WMS/WFS/CSW oraz e_usług systemu PZGK;
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 właściwego środowiska sprzętowego dla systemu PZGK.
Wydaje się, że stan połączeń z Internetem u Beneficjenta na obecnym etapie jest wystarczający. Z biegiem czasu będzie wzrastało zapotrzebowanie na przesyłanie danych, ale też zakłada się, że wydajność łącz będzie zwiększana niezależnie od niniejszej inicjatywy.
Zapewnienie właściwych rozwiązań sprzętowych do prowadzenia zintegrowanych baz danych
PZGK polega na utrzymaniu obecnej bazy sprzętowej, uzupełnionej zgodnie z oczekiwaniami
Beneficjenta w sposób przedstawiony w tabeli poniżej:
Ilość planowanych zakupów sprzętu
Nazwa
serwer
Biuro Geodety Miasta

Zestaw
komputerowy

drukarka

Inny sprzęt

2

Wieloosobowe stanowisko egib

4

Wielosobowe stanowisko udostępniania danych
pzgik

4

Wielosobowe stanowisko BDOT500 i GESUT

9

skaner

Tab. 8.1-1 Zestawienie potrzeb w zakresie sprzętu.

Ponieważ parametry wydajnościowe i inne ulegają w przypadku sprzętu komputerowego
szybkim zmianom z upływem czasu, szczegółowe specyfikacje sprzętowe powinny zostać
opracowane bezpośrednio przed wykonywaniem zakupów. Przybliżenie klasy ww. sprzętu, na
który jest zapotrzebowanie, oddają przewidziane wysokości wydatków na ten cel.

8.2 Model architektury funkcjonalnej dla systemu PZGK
Beneficjent winien dysponować własnym, autonomicznym systemem PZGK zapewniającym
bieżące prowadzenie i obsługę geodezyjnych baz danych, spełniając wymogi przewidziane
prawem.
Wyjaśnienie skrótów:
 B – kompleksowy rozwój rozwiązań systemowych i e-usług;
 M – modernizacja rozwiązań systemowych i e-usług
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Aplikacje prowadzenia baz danych PZGiK

BDOT500

BDSOG

GESUT

RCiWN

EMUiA

EGiB

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych poziomu powiatowego SGiK

B

B

B

M

M

M

M

Tab. 8.2-1 Zakres funkcjonalny systemu PZGK

Przedstawiony w tabeli powyżej podział oprogramowań/aplikacji dla prowadzenia poszczególnych baz danych geodezyjnych ma charakter umowny. Faktyczny podział w modernizowanym oprogramowaniu może być inny, ważne aby był zdolny do obsługi baz danych PZGK.
Zaleca się jedynie, ażeby były to rozwiązania zintegrowane tzn. zapewniające prowadzenie
wielu baz jednocześnie we wspólnym, jednorodnym środowisku technologicznym oraz interfejsów użytkownika – systemie PZGK wraz z portalem PZGK.
Istotne w odniesieniu do wymogów prawnych jest spełnienie wymagań zapewniających
funkcjonalność geoinformacyjnych standardów usług sieciowych:
 udostępniania danych oraz metadanych użytkownikom sfery wewnętrznej i zewnętrznej administracji on-line przez usługi WMS/WFS/CSW:
 odczytywania danych oraz metadanych użytkowników sfery wewnętrznej i zewnętrznej administracji on-line przez usługi WMS/WFS/CSW.
Oznacza to zapewnienie w ramach systemu PZGK lub za pośrednictwem geoportalu PZGK
i/lub rozwiązań GIS, utrzymania następujących modułów funkcjonalnych:
 serwer WMS, klient WMS – obsługa co najmniej wersji 1.3.0,
 serwer WFS, klient WFS – obsługa co najmniej wersji 1.1.0,
 katalog metadanych obsługujący interfejs CSW w wersji 2.0.2 wraz z klientem katalogu metadanych.
Ponadto konieczne jest dla spełnienia wymagań RPO WSl 2014-2020, by Beneficjent wyposażył eksploatowany system PZGK o następujące usługi na tzw. poziomie 4 i 5:
 usługi rejestrowania i obsługi zgłoszeń robót geodezyjnych wraz z wydawaniem materiałów,
 usługi obsługi płatności oraz z zapewnieniem dostępności na urządzeniach mobilnych.
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9 Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu
JRTCE_U

9.1 Wstępny harmonogram realizacji projektu JRTCE-U

Poniżej przedstawiono propozycje wstępnego harmonogramu realizacji projektu JRTCE-U w
ujęciu tabelarycznych oraz graficznie na wykresie Gantt’a.
Zarówno terminy jak i pozycje kosztów mogą ulegać zmianie w zależności od aktualnej sytuacji Beneficjenta i współdziałających z nim jednostek organizacyjnych administracji samorządowej odpowiedzialnych za realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii.

Data rozpoczęcia

Czas
(dni)

Data zakończenia

Zadanie 1.Modernizacja i rozwój treści cyfrowych
Weryfikacja, pozyskanie danych o działkach w oparciu o istniejące
materiały pzgk integracja bd.

2016-11-09

993

2019-07-30

2016-11-09
2017-03-09
2017-04-09
2017-04-09

932

873

2019-05-30
2019-04-30
2019-06-30
2019-08-30

2017-07-09

843

2019-10-30

2017-04-09
2017-12-09

508

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania

264

2018-08-30
2018-08-30

Szkolenia

2018-02-09

263

2018-10-30

2016-12-25

1055

2019-11-15

2015-09-01
2016-07-01
2016-10-25
2016-12-15

267

2016-05-25
2016-10-15
2019-12-15
2019-11-15

Weryfikacja, pozyskanie danych o budynkach w oparciu o istniejące
materiały pzgk integracja bd.
Dokumentacja PZGK
GESUT
BDOT500
Pomiar i wyrównanie osnowy szczegółowej
Zadanie 2. Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych - e -usługi wraz z zakupem sprzętu, oprogramowania i
szkoleniami:
Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych - e -usługi

782
812

Zadanie 3. Nadzór inwestorski
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego
Zadanie 4. Zarządzanie projektem: dokumentacja projektowa i
przetargowa
Opracowanie dokumentacji projektowej PG i SW
Opracowanie dokumentacji przetargowych (SIWZ OPZ)
Świadczenie usługi Inżyniera kontraktu
Promocja Projektu

106
1146
1065

Tab. 9.1-1 harmonogram realizacji JRTCE-U

Poniżej przedstawiono harmonogram realizacji JRTCE-U w postaci wykresu Gantt’a
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Rys. 9.1 Harmonogram JRTCE_U - wykres Gantt'a
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