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Dane przestrzenne powiatów w KIIP
Powiaty s¹ dostawc¹ danych do jednego z najbardziej istotnych tematów infrastruktury
informacji przestrzennej, czyli dzia³ek ewidencyjnych. Na podstawie obowi¹zuj¹cego prawa,
rejestry ewidencji gruntów i budynków prowadzone s¹ przez jednostki samorz¹dowe szczebla powiatowego, co oznacza, ¿e w koñcowym efekcie na ca³oœæ aktualnych danych
o dzia³kach ewidencyjnych Polski bêdzie sk³ada³o siê 380 baz Ÿród³owych (pomijamy ewentualne przypadki podzia³u na odrêbnie prowadzone czêœci niektórych baz szczebla powiatowego). Nie oznacza to jednak, ¿e na poziomie krajowym musimy korzystaæ z takiego rozdrobnienia i za ka¿dym razem dokonywaæ ustalania specyficznych parametrów dostêpu do
poszczególnych baz powiatowych oraz wnikaæ w ich strukturê. Skutecznym rozwi¹zaniem
problemu jest wystawienie przez powiaty odpowiednio zestandaryzowanej us³ugi sieciowej,
a nastêpnie na poziomie kraju zintegrowanie takich us³ug w jedn¹ us³ugê zbiorcz¹, u³atwiaj¹c¹ u¿ytkownikom korzystanie z danych (Izdebski, 2014, 2016). Idea us³ugi integruj¹cej dla
danych geometrycznych zwi¹zanych z dzia³kami ewidencyjnymi i budynkami przedstawiona
zosta³a na rysunku 1 na bazie us³ugi EwidencjaKIIP.
Prace nad standaryzacj¹ prezentacji graficznej danych ewidencji gruntów i budynków
w us³ugach WMS rozpocz¹³ w Polsce w 2007 roku Zespó³ ds. Krajowej Infrastruktury
Danych Przestrzennych opracowuj¹c zasady prezentacji podstawowych danych ewidencyjnych (dzia³ek i budynków). Istot¹ przyjêtych uregulowañ (Zespó³ ds. KIDP, 2007) by³o
okreœlenie parametrów zwi¹zanych z nazewnictwem i prezentacj¹ graficzn¹ warstw informacyjnych udostêpnianych w powiatowej us³udze WMS (tabela).
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Rysunek 1. Koncepcja zbiorczej us³ugi WMS do prezentacji dzia³ek ewidencyjnych (EwidencjaKIIP,
Izdebski, 2017)
Tabela. Parametry podstawowych warstw WMS powiatowych wêz³ów katastralnych (Izdebski, 2017)
Layer title

Layer name

Colour

(Polish letters in UTF-8)

(Without Polish letters )

Other parameters
Line thickness = 1

Działki (Parcels)

dzialki

RGB
64, 160, 255

Numery działek (Parcels numbers)

numery_dzialek

64, 160, 255

Font=Arial, Size=9, Position=cc

Budynki (Buildings)

budynki

200, 0, 0

Line thickness = 2

Na podstawie opisanego wy¿ej opracowania G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii utworzy³ zbiorcz¹ us³ugê WMS, dostêpn¹ dzisiaj jako tak zwana „EwidencjaKIIP”, dla której
Ÿród³em danych s¹ powiatowe bazy ewidencji gruntów i budynków, zwane te¿ powiatowymi wêz³ami katastralnymi. Adres us³ugi to http://mapy.geoportal.gov.pl/mwms/mwms/Ewi
dencjaKIIP. Us³ugê uruchomiono 12 grudnia 2008 roku pod pierwotna nazw¹ „Multisource
WMS”. Pozwala ona na przegl¹danie, pod jednym adresem URL, danych ewidencji gruntów
i budynków pochodz¹cych z (w³aœciwych obszarowo) powiatowych us³ug WMS. W chwili
uruchomienia us³uga obejmowa³a trzy powiaty (kolski, œredzki, turecki), a nastêpnie w dniu
26 maja 2009 roku w³¹czono do niej powiaty: che³mski, cieszyñski, koœcierski, mielecki,
miñski, poznañski, pruszkowski, strzelecki, szczecinecki, warszawski-zachodni, wejherowski, wo³omiñski i z³otoryjski oraz miasto Che³m (Geoforum.pl, 2009).
Na przestrzeni lat do us³ugi zbiorczej w³¹czane by³y kolejne powiaty i jak wynika z dostêpnych danych CODGiK na pocz¹tku roku 2017 w us³udze EwidencjaKIIP by³o 135 us³ug
powiatowych. Dostêpne us³ugi by³y przedmiotem badania w pracy Izdebskiego (2017) i w rezultacie okaza³o siê, ¿e w chwili badania aktywne by³y jedynie 123 us³ugi powiatowe, których lokalizacje przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2. Mapa powiatów w³¹czonych do us³ugi EwidencjaKIIP (Izdebski, 2017)

Na podstawie znajomoœci aktualnego stanu dostêpnoœci powiatowych us³ug WMS przewidywano, ¿e stan us³ugi zbiorczej mo¿na bardzo szybko poprawiæ w³¹czaj¹c do niej wiele
us³ug, które istniej¹, ale z ro¿nych powodów nie s¹ jeszcze w³¹czone do us³ugi zbiorczej.
Powody te z pewnoœci¹ mog¹ byæ przedmiotem szczegó³owych badañ, ale najwa¿niejszym
z nich jest fakt, ¿e wielokrotnie powiaty nie s¹ œwiadome funkcjonowania us³ugi zbiorczej
WMS i celowe by³oby przeprowadzenie dzia³añ uœwiadamiaj¹cych i jednoczenie pozyskuj¹cych stosowne informacje o uruchomionych us³ugach.

Budowa nowej us³ugi zintegrowanej
W wyniku przeprowadzonych badañ autor postanowi³ utworzyæ w³asn¹ us³ugê zbiorcz¹
o nazwie Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG), do której pod³¹czono wszystkie
dostêpne powiatowe us³ugi WMS dotycz¹ce danych ewidencji gruntów i budynków, a w
powiatach gdzie brakuje takich us³ug w³¹czono, jako uzupe³nienie, us³ugê WMS z danych
LPIS. Uruchomiona us³uga zbiorcza KIEG, która aktualnie udostêpnia piêæ warstw informa-
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cyjnych przedstawionych na rysunku 3, jest
dostêpna pod adresem: http://wms.epodgik.pl/
cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow.
Podczas pod³¹czania dostêpnych powiatowych us³ug WMS konieczne by³o rozwi¹zanie
ro¿nych problemów, ale w rezultacie uda³o siê
zbudowaæ us³ugê zbiorcz¹ obejmuj¹ca 208 us³ug
powiatowych, co podnios³o wskaŸnik dostêpnoœci danych powiatowych w us³udze zbiorczej
z 32 na 55%. Do podstawowych problemów,
Rysunek 3. Warstwy informacyjne us³ugi KIEG które wymaga³y rozwi¹zania w przypadku niektórych us³ug powiatowych nale¿y zaliczyæ:
(1) ró¿ne nazewnictwo warstw informacyjnych – odbiegaj¹ce od standardu przyjêtego przez
Zespó³ ds. KIDP, (2) ró¿ne parametry prezentacji oraz (3) wystêpowanie rozbicia budynków
na wiele warstw informacyjnych, w zale¿noœci od faktu czy s¹ ujawnione w EGiB.

Rysunek 4. Strona informacyjna us³ugi KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow
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Zawartoœæ us³ugi jest na bie¿¹co aktualizowana w miarê pozyskiwania informacji o stanie
us³ug powiatowych i aktualnie zawiera w³¹czone us³ugi WMS z 208 powiatów. Aby u³atwiæ
u¿ytkownikom pozyskiwanie informacji o us³udze przyjêto zasadê, ¿e us³uga wywo³ana bez
¿adnych parametrów uruchamia stronê WWW o charakterze informacyjnym, na której oprócz
mapy powiatów w³¹czonych do us³ugi s¹ równie¿ bie¿¹ce statystki jej wykorzystania (rys. 4).

Us³uga KIEG na tle us³ugi EwidencjaKIIP
Pierwsze próby z us³ug¹ KIEG przynios³y dosyæ niespodziewane efekty, bo okaza³o siê,
¿e jest ona zdecydowanie szybsza ni¿ us³uga EwidencjaKIIP udostêpniana z serwera GUGiK.
Bior¹c pod uwagê typowy obraz z danych ewidencyjnych, jak na rysunku 5, i porównuj¹c
czasy reakcji obu us³ug w serwisie geoportal.gov.pl, uzyskano wyniki przedstawione na
rysunku 6, z których wyraŸnie widaæ, ¿e czas uzyskania typowego obrazu danych ewidencyjnych z us³ugi KIEG wyniós³ oko³o 1,7 s, podczas gdy us³uga EwidencjaKIIP dawa³a
obraz dopiero po oko³o 3,3 s.

Wnioski
Uzyskane efekty dowodz¹, ¿e odpowiedzialne za infrastrukturê informacji przestrzennej
instytucje powinny sprawniej nadzorowaæ funkcjonowaniem us³ug sieciowych i bardziej dbaæ
o tworzenie us³ug zintegrowanych. Niepokoj¹cy jest te¿ fakt, ¿e mimo bardzo zaawansowanej i drogiej infrastruktury technicznej GUGiK, us³uga EwidencjaKIIP okaza³a siê mniej wydajna
ni¿ us³uga KIEG zlokalizowana na niezbyt wyrafinowanym serwerze firmy komercyjnej.
Obecnie us³uga KIEG integruje oko³o 95% dostêpnych powiatowych us³ug WMS i dziêki
udostêpnieniu serwera przez firmê Geo-System Sp. z o.o., jest przeznaczona dla dowolnego
wykorzystania. Aby funkcjonowanie us³ugi zbiorczej by³o sprawne firma Geo-System Sp. z o.o.
wprowadzi³a mechanizmy monitorowania us³ug powiatowych i wspierania powiatów przy
rozwi¹zywaniu pojawiaj¹cych siê problemów. Firma zapewnia tak¿e, ¿e w miarê pojawiania
siê nowych us³ug powiatowych bêdzie sukcesywnie w³¹czaæ je do us³ugi zbiorczej.
Dodatkowo warto zwróciæ uwagê, ¿e us³uga KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow
w powi¹zaniu z us³ug¹ KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu (Izdebski, £aguz, 2017) stanowi¹ wzajemne uzupe³nienie pod wzglêdem treœci i daj¹ znaczne szersze mo¿liwoœci wykorzystania danych przestrzennych, co przedstawiono na rysunku 7.
W wyniku wyst¹pienia przez autora do G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii oraz do
Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 28 wrzeœnia 2017 roku us³ugê KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow, jak i us³ugê KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu w³¹czono do serwisu geopor
tal.gov.pl (rys. 8), dziêki czemu u¿ytkownicy mog¹ w prosty sposób korzystaæ z wiarygodnych danych udostêpnianych przez powiaty.
W przypadku takich szczegó³owych danych przegl¹danie w serwisie geoportal.gov.pl
wi¹¿e siê pewnymi problemami, bo maksymalna skala prezentacji wynosi obecnie 1:500, tak
wiêc niektóre szczegó³y uzbrojenia s¹ s³abo widocznie. W najbli¿szym czasie powinna byæ
powiêkszona skala maksymalna na przyk³ad do wartoœci 1:250.

c

b

Rysunek 6. Zestawienie czasu dostêpu do us³ug: a – wybrane us³ugi, b – KIEG, c – EwidencjaKIIP

a

Rysunek 5.
Typowy obraz
uzyskiwany
z us³ugi WMS
dla danych
ewidencji gruntów
i budynków
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Rysunek 7. Ilustracja ³¹cznej prezentacji us³ugi KIEG z us³ug¹ KIUT w portalu polska.e-mapa.net
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Rysunek 8. Ilustracja ³¹cznej prezentacji us³ugi KIEG z us³ug¹ KIUT w serwisie geoportal.gov.pl
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Streszczenie
Dzia³ki ewidencyjne to podstawowe dane referencyjne dla prezentacji ró¿nych obiektów zgromadzonych w bazach danych przestrzennych. £atwa dostêpnoœæ danych dotycz¹cych dzia³ek ewidencyjnych
(g³ównie geometrycznych) jest najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla wiêkszoœci osób i instytucji korzystaj¹cych
z infrastruktury informacji przestrzennej. Jak wynika z analizy w (Izdebski, 2017) obecnie tylko oko³o
30% powiatów udostêpnia us³ugi WMS, które s¹ w³¹czone do zbiorczej (kaskadowej) us³ugi EwidencjaKIIP prowadzonej przez GUGiK. Tak ma³a liczba powiatów w us³udze EwidencjaKIIP sta³a siê
podstaw¹ do przeprowadzenia badañ sprawdzaj¹cych czy istniej¹ mo¿liwoœci zwiêkszenia liczby
us³ug powiatowych, mo¿liwych do w³¹czenia do us³ugi zbiorczej. Poniewa¿ na us³ugê EwidencjaKIIP
autor nie mia³ wp³ywu, wiêc stworzono w³asn¹ us³ugê zbiorcz¹ Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG) z³o¿on¹ ze wszystkich dostêpnych powiatowych us³ug WMS, które spe³ni³y warunki
techniczne w³¹czenia. W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e us³uga w³asna, w stosunku do aktualnej us³ugi GUGiK, zosta³a powiêkszona o 85 nowych us³ug, co stanowi przyrost o prawie
70% w stosunku do stanu istniej¹cego. Dodatkowo okaza³o siê, ¿e nowa us³uga jest zdecydowanie
szybsza od us³ugi GUGiK.

Abstract
Cadastral parcels are the basic reference data for presentation of various objects stored in spatial
databases. The easy accessibility of cadastral parcels data (mainly geometric) is the most important
issue for most people and institutions using the Spatial Information Infrastructure. As it is evident from
the analysis (Izdebski, 2017), only about 30% of districts provide WMS services, which have been
included into the aggregated (cascaded) EwidencjaKIIP service maintained by GUGiK. Such a small
number of districts in the EwidencjaKIIP service has become the basis for examining the opportunities
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to increase the number of district services that can be included into the aggregated service. Since the
EwidencjaKIIP could not have been affected by the author, the National Integration of the Land
Register (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów – KIEG) was created, consisting of all available
WMS district services that meet technical conditions for inclusion. As a result of tests it was found that,
comparing to the existing GUGiK service, the number of included district services was increased by
85, what means the increase by almost 70%. Additionally, it turned out that the new service is significantly faster than the old one.
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