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nowa odsłona krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej  
w ramach projektu GeOPORTAL.GOV.PL 

POwIATOwy  
 węzeł SdI
W wyniku wygrania konkursu na koncepcję powiatowego  
węzła katastralnego – zakładającą wykorzystanie funkcjonują-
cych systemów zarządzania danymi w powiatach – konsorcjum 
GEOBID Sp. z o.o. w Katowicach i LEVEL Sp. z o.o. w Siedlcach 
opracowało projekt krajowej SDI w zakresie geodezji i wdrożyło 
pierwszą fazę koncepcji zgodnie z zawartą umową.

kRzySzTOf BORyS

lzAłOżenIA OGóLne
Jako podstawowe założenie opraco-

wania koncepcji nr 3 (Węzeł Katastral-
ny Krajowej Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej – system zarządzania ba-
zami danych przestrzennych na szcze-
blu powiatowym – wariant B) przyjęto 
jej realność. Wielokrotnie spotykaliśmy 
rozwiązania, które – choć teoretycznie 
możliwe – w praktyce nie nadawały się 
do realizacji (np. codzienna aktualiza-
cja IPE). Kolejne założenie to budowa 
systemu bazującego na internecie. Sieć 
internetowa jest najszybciej rozwijającą 
się częścią infrastruktury telekomuni-
kacyjnej, „krwiobiegiem” dla wszelkich 
informacji elektronicznych. Co więcej,  
obecnie internet posiada mechanizmy 
czyniące wymianę informacji całkowi-
cie bezpieczną.

Najważniejszą cechą tego rozwiązania 
jest oparcie go na usługach świadczonych 
przez poszczególne węzły infrastruktury 
danych. Tam, gdzie jest to możliwe, zo-
stały wykorzystane standardy ISO lub 
OGC, co dotyczy w szczególności WMS 
(Web Map Service)/WFS(Web Feature 
Service). Koncepcja oparta na udostęp-
nianiu usług oznacza, że węzły niższe-
go szczebla nie będą wysyłały danych do 
węzłów wyższego szczebla, lecz węzły 

wyższego szczebla będą pobie-
rały dane ze szczebla niższe-
go. Jest to zasadnicza zmiana 
w dotychczasowym podejściu 
do budowy kompleksowego 
systemu obsługi infrastruktury 
geodezyjnej w naszym kraju.

Przyjęto zasadę, że mapy 
będą pobierane przez klien-
ta w postaci rastrowej (format 
WMS). Dane wektorowe (format 
WFS) mogą być pobierane przez 
wyspecjalizowane węzły w ce-
lu ich analizy lub przetworze-
nia, np. do realizacji usługi lo-
kalizacji działki, uaktualnienia 
budynków w TBD, aktualizacji 
granic PRG czy przygotowania 
przez wyspecjalizowany wę-
zeł map w różnych formatach. 
Usługa dystrybucji map, czyli WMS, zo-
stała podzielona na dwie kategorie:

1. dostępu do danych publicznych,
2. dostępu do danych niepublicznych 

(chronionych).
Dane udostępniane w ramach usługi 

zaliczanej do kategorii pierwszej stano-
wią podstawę Geoportalu, a ponieważ są 
dostępne publicznie, należy się spodzie-
wać dużego zainteresowania nimi. Będą 
przechowywane na różnych poziomach 
(powiatowym, wojewódzkim, central-
nym). Aby zapewnić odpowiednią wy-
dajność, zakłada się dystrybucję danych 

bezpośrednio z miejsc, w których powsta-
ją. Podczas przeglądania mapy użytkow-
nik Geoportalu będzie więc równocze-
śnie korzystał z danych centralnych (np. 
granice administracyjne, ortofotomapa) i 
powiatowych (np. granice działek, punk-
ty adresowe). Jest to wykonalne, ponie-
waż usługa WMS umożliwia tworzenie 
rastrów przezroczystych oraz ich wza-
jemne nakładanie.

Kategoria druga dotyczy danych 
o ograniczonym dostępie. Ograniczenie 
może być zarówno obszarowe (np. do 
jednej jednostki ewidencyjnej), jak i te-

Strona www.geoportal2.pl
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matyczne (np. wyłącznie do sieci wodo-
ciągowej). Ponieważ problem autoryzacji 
i kontroli uprawnień jest procesem złożo-
nym, w koncepcji założono istnienie spe-
cjalnych serwerów pośredniczących. Dla 
danych centralnych będzie to Centralny 
Serwer Pośredniczący (CSP), a dla da-
nych wojewódzkich oraz powiatowych 
z terenu danego województwa – Woje-
wódzki Serwer Pośredniczący (WSP). 
Serwery pośredniczące nie generują da-
nych. Odgrywają jedynie rolę filtra, któ-
ry na podstawie pytania skierowanego 
przez użytkownika i jego uprawnień bę-
dzie przepuszczał/blokował/przepusz-
czał z modyfikacją zapytanie do wła-
ściwego serwera danych wchodzącego 
w skład:
lwęzła katastralnego, 
lwęzła topograficznego, 
lwęzła ogólnogeograficznego.
Ogólnie, działanie serwera pośredni-

czącego będzie się sprowadzało do ana-
lizy zapytań i ich odrzucania lub odpo-
wiedniej modyfikacji (np. wyrzucenia 
określonej warstwy z zapytania WMS/
WFS) przed przekazaniem pytania do 
węzła katastralnego czy topograficznego. 
Warto to podkreślić, gdyż z ekonomicz-
nego punktu widzenia duże znaczenie 
ma fakt, że serwery dystrybuujące dane 
(świadczące usługi), o ograniczonym do-
stępie, nie muszą zajmować się jakąkol-
wiek autoryzacją użytkownika. Muszą 
jedynie sprawdzić, czy pytanie przyszło 
z właściwego serwera pośredniczącego. 
Z opisanego sposobu dystrybucji danych 
wynika, że dane o ograniczonym (chro-
nionym) dostępie będą zawsze przesyła-
ne przez serwery pośredniczące.

lwęzeł kATASTRALny
Węzeł katastralny, będący zestawem 

serwerów świadczących określone usłu-
gi, składa się z dwóch części:
lwewnętrznej, niewidocznej w inter-

necie, 
lzewnętrznej, która ma dostęp z jed-

nej strony do sieci wewnętrznej, a z dru-
giej do sieci publicznej.

Węzeł katastralny może być zlokalizo-
wany w powiecie oraz w gminie, której 
powierzono prowadzenie zasobu zgod-
nie z ust. 4 art. 6a ustawy Prawo geode-
zyjne i kartograficzne. Świadczy usługi 
zarówno publiczne, jak i niepubliczne 
(chronione). Podzielono je na podstawo-
we i dodatkowe.

Usługi podstawowe to:
1. WMS z treścią publiczną: działki, nu-

mery działek, budynki, osie ulic, nazwy 
ulic, punkty adresowe (ewentualnie do-

datkowo obszary planu zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz jego oznaczenia, 
rysunek planu zagospodarowania prze-
strzennego zgodnie z opracowaniem „Dys-
trybucja geometrycznych danych wielko-
skalowych oparta o serwery WMS i WFS” 
przygotowanym przez zespół Krajowej In-
frastruktury Danych Przestrzennych). Jako 
minimum podlegające wdrożeniu przyję-
to usługę udostępniania działek oraz nu-
merów działek – na schemacie usługa ta 
jest oznaczona jako WMS(1). Będzie ona 
dostępna publicznie i zgodna z formatem 
określonym w projekcie. Ponieważ bazy 
adresowe czy plany zagospodarowania 
przestrzennego są tworzone w gminach, 
dopuszcza się także udostępnianie warstw 
planu z poziomu gminnego – na schemacie 
oznaczono tę usługę jako WMS(1a). Należy 
podkreślić, iż dane publiczne WMS będą 
stanowić 95 proc. całego ruchu sieciowe-
go generowanego przez węzeł katastralny, 
dlatego tak ważna jest ich bezpośrednia 
dystrybucja.

2. WFS z treścią chronioną: dane geo-
metryczne i identyfikacyjne ewidencji 
gruntów i budynków oraz adresów – na 
schemacie WFS(1). Usługa jest dostępna 
wyłącznie dla Wojewódzkiego Serwe-
ra Pośredniczącego (WSP) i jest świad-
czona w połączeniu szyfrowanym https. 
W wersji podstawowej (wdrożonej) usłu-
ga jest wykorzystywana do wyszukiwa-
nia działek i przystosowana do wyszuki-
wania adresów. Zestaw usług umożliwia 
stworzenie portalu prezentującego m.in. 
granice działek, budynki, osie ulic, adre-
sy oraz dodatkowo wyszukanie działki 
i adresu. Ze względu na sposób pobiera-
nia danych (WMS), istnieje możliwość 
ciągłego pokrycia danymi ewidencyjny-
mi obszaru całego kraju. Prezentowane 
dane węzła powiatowego są wzbogacone 
danymi węzła krajowego, a zwłaszcza or-
tofotomapą. 

Usługi dodatkowe, dostępne wyłącz-
nie dla Wojewódzkiego Serwera Pośred-
niczącego (WSP) i świadczone w połą-
czeniu szyfrowanym https, obejmują:

1. WMS z treścią niepubliczną: osno-
wy geodezyjne, użytki gruntowe, kontu-
ry klasyfikacyjne, uzbrojenie terenu, ma-
pa zasadnicza – na schemacie WMS(2).

2. WFS z treścią niepubliczną: osno-
wy geodezyjne, użytki gruntowe, kon-
tury klasyfikacyjne, uzbrojenie terenu, 
mapa zasadnicza, granice obrębów oraz 
jednostek ewidencyjnych – na schemacie 
WFS(2). Usługi WFS(1) i WFS(2) mogą 
być świadczone przez ten sam serwer.

3. OSN (osnowy geodezyjne): dostęp 
do informacji o osnowach geodezyjnych, 

głównie klasy trzeciej i pomiarowej – na 
schemacie jako OSN(1).

4. OPE (operaty geodezyjne): dostęp 
do bazy operatów powiatowego ośrod-
ka dokumentacji geodezyjnej i kartogra-
ficznej. 

5. EGB (ewidencja gruntów i budyn-
ków): dostęp do danych części opisowej 
ewidencji gruntów i budynków.

Dzięki usługom dodatkowym można 
udostępnić praktycznie cały zasób po-
wiatowego ośrodka dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej.

Reasumując, tylko usługa WMS(1) jest 
świadczona publicznie. Pozostałe usłu-
gi są świadczone za pośrednictwem Wo-
jewódzkiego Serwera Pośredniczącego 
(WSP), którego zadaniem jest kontrola 
uprawnień dostępu. Takie rozwiązanie 
znacząco upraszcza problem ochrony 
dostępu do danych na poziomie powia-
towym. 

lwęzeł TOPOGRAfICzny
Węzeł topograficzny będzie zestawem 

serwerów świadczących określone usłu-
gi oparte na danych zawartych w:
lBazie Danych Topograficznych 

(TBD),
lzasobie map tematycznych (SOZO 

i HYDRO) – cyfrowym i rastrowym,
lzasobie map topograficznych (RMT) 

– rastrowym,
l numerycznym modelu terenu 

(NMT).
Szczegółowa budowa węzła topogra-

ficznego nie była przedmiotem naszego 
opracowania. Przedstawiana koncepcja 
zakłada jedynie, że węzeł topograficzny 
będzie udostępniał swoje zasoby w for-
macie WMS/WFS. Usługa WMS udostęp-
niająca dane publiczne (bez ograniczeń 
w internecie) oznaczona jest na schema-
cie jako WMS(3). Usługi WMS/WFS udo-
stępniające dane chronione – wyłącznie 
poprzez Wojewódzki Serwer Pośredni-
czący (WSP) – na schemacie oznaczone 
zostały jako WMS(4) i WFS(4).

lwęzeł 
OGóLnOGeOGRAfICzny

Węzeł ogólnogeograficzny będzie ze-
stawem serwerów świadczących okre-
ślone usługi oparte na danych zawar-
tych w:
lBazie Danych Ogólnogeograficznych 

(BDO),
lPaństwowym Rejestrze Granic i Po-

wierzchni Jednostek Podziału Teryto-
rialnego Kraju (PRG),
lPaństwowym Rejestrze Nazw Geo-

graficznych (PRNG),
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lBanku Osnów Geodezyj-
nych (GEOS),
lrastrowym zasobie ortofo-

tomap (ORTO). 
Szczegółowa budowa węzła 

ogólnogeograficznego również 
nie była przedmiotem naszego 
opracowania. Przedstawiana 
koncepcja zakłada jedynie, że 
węzeł ogólnogeograficzny bę-
dzie udostępniał swoje zaso-
by głównie w formacie WMS/
WFS. Usługa WMS udostęp-
niająca dane publiczne (bez 
ograniczeń w internecie) do-
tycząca ortofotomapy – ozna-
czona jest na schemacie jako 
WMS(5), a dotycząca podsta-
wowych danych identyfiku-
jących (granice jednostek ad-
ministracyjnych, wybrane 
cieki wodne i sieci komuni-
kacyjne) – jako WMS(6). Usłu-
gi WMS/WFS udostępniające 
dane chronione – wyłącznie 
poprzez Centralny Serwer Po-
średniczący (CSP) – na sche-
macie oznaczone zostały jako 
WMS(7) i WFS(7). Usługa do-
stępu do bazy osnów GEOS 
może być usługą niestandar-
dową i na schemacie oznaczo-
na została jako OSN(2).

 
lzAGAdnIenIA 
BezPIeCzeńSTwA

Nasza koncepcja opiera się 
na wykorzystaniu publicz-
nej sieci internetowej, cechu-
jącej się szybkim rozwojem, 
zwłaszcza jeśli chodzi o prze-
pustowość oraz łatwość świad-
czenia usług dużej liczbie za-
interesowanych podmiotów. 
Tworzenie wydzielonej infrastruktury 
sieciowej nie tylko podnosi koszty, ale 
wymaga tworzenia wielu węzłów do-
stępu z publicznej sieci internetowej. 
Decyzja o wykorzystaniu internetu do 
budowania infrastruktury geodezyj-
nej wymaga stworzenia zabezpieczeń 
o najwyższym standardzie (co najmniej 
na poziomie zabezpieczeń stosowa-
nych w sieciach bankowych), ale jest 
to znacznie tańsze od wykorzystywania 
wydzielonej sieci. Wszystkie połączenia 
niepubliczne będą wykorzystywały pro-
tokół https. Serwery komunikujące się 
z użytkownikami w protokole https bę-
dą posiadały certyfikaty wydane przez 
zarejestrowane organy (centra certyfi-
kacji). Wyjątkiem będą serwery dystry-

buujące dane niepubliczne wyłącznie 
na użytek serwerów WSP i CSP (np. ser-
wery poziomu powiatowego). Tutaj wy-
starczy wymiana kluczy publicznych 
pomiędzy serwerami.

W rozproszonej architekturze najważ-
niejsza jest informacja o lokalizacji da-
nych. Informację tę będzie przechowy-
wał centralny serwer lokalizacji danych, 
który na schemacie został oznaczony ja-
ko LOKALIZACJA. Serwer lokalizacji 
danych to w rzeczywistości serwer pod-
stawowych metadanych o lokalizacji po-
szczególnych serwisów. Na tym serwerze 
będzie znajdowała się informacja o loka-
lizacji (adresach):
lusług dla każdej jednostki ewiden-

cyjnej,

lserwerów WSP i CSP,
lserwerów usług poziomu wojewódz-

kiego i centralnego. 

lAUTORyzACJA 
UżyTkOwnIków

Zadaniem serwera autoryzacyjnego (na 
schemacie oznaczonego jako AUTORYZA-
CJA) jest obsługa logowania użytkowni-
ków systemu oraz obsługa ich uprawnień. 
Podczas logowania do systemu na serwe-
rze Geoportal serwer AUTORYZACJA 
sprawdza poprawność nazwy użytkow-
nika i jego hasła na serwerze autoryza-
cyjnym. W przypadku poprawnego logo-
wania serwer AUTORYZACJA przesyła 
specjalny token (żeton) do klienta. Token 
ten będzie dodawany do zapytań kiero-
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wanych do serwerów WSP i CSP. Serwery 
WSP i serwer CSP będą mogły na podsta-
wie tokena i informacji pobranych z ser-
wera AUTORYZACJA stwierdzić, do któ-
rych danych (usług) ma dostęp konkretny 
użytkownik. Jeżeli użytkownik ma przy-
pisane ograniczenia do adresu IP, to ser-
wer AUTORYZACJA będzie także prze-
syłał informację o adresach IP, z których 
może nastąpić połączenie przez danego 
użytkownika. Ograniczenie to umożliwia 
kontrolę miejsca, z którego użytkownik 
się loguje.

lSeRweR zLeCeń
Ideą serwera zleceń (oznaczonego na 

schemacie jako ZLECENIA) jest obsłu-
ga użytkowników, którzy chcą korzystać 
on-line z informacji niepublicznych po-
przez przeglądarkę GEOPORTAL lub 
otrzymywać materiały graficzno-opiso-
we w formie elektronicznej albo na pa-
pierze. Głównym zadaniem serwera ZLE-
CENIA jest przygotowywanie produktów 
lub pośrednictwo w ich udostępnianiu. 
Serwer GEOPORTAL, z którego będzie 
dostęp do serwera ZLECENIA, zapewni 
możliwość przestrzennego zlokalizowa-
nia obszaru, z którego będą udostępnia-
ne dane. Produkty podzielono na:
lnieposiadające statusu dokumentu,
l posiadające status dokumentu.
Przez dane elektroniczne nieposiada-

jące statusu dokumentu będą rozumia-
ne wszelkie dane graficzne lub opisowe, 
które serwer ZLECENIA będzie mógł po-
brać z pozostałych węzłów infrastruktury 
(poziomu powiatowego, wojewódzkiego 
i centralnego) i zestawić je w oczekiwany 

przez użytkownika sposób. Przykładami 
zleceń realizowanych przez serwer są:
lprzesłanie fragmentu ortofotomapy 

w formacie GeoTIFF,
l przesłanie scalonego fragmentu 

mapy hydrograficznej w formacie Geo-
TIFF,
lprzesłanie bazy adresowej do okre-

ślonej jednostki ewidencyjnej w forma-
cie GML,
lprzesłanie danych dotyczących dział-

ki 102034_1.0001.221/3 oraz działek są-
siednich w formacie DXF.

Dane posiadające status 
dokumentu będą przygo-
towywane przez podmio-
ty uprawnione do wydawa-
nia tego typu dokumentu. 
Dokumenty te mogą być 
przygotowane w wersji 
elektronicznej i podpisane 
elektronicznie lub przygo-
towane w wersji papiero-
wej i wysyłane tradycyjnie 
pocztą. Rola serwera ZLE-
CENIA sprowadza się do 
pobrania zlecenia i opła-
ty oraz przekazania ich do 
właściwej jednostki orga-
nizacyjnej, np. starostwa 
powiatowego.

lSeRweR OdGik
Specjalnym serwerem 

przeznaczonym do obsługi 
wykonawców robót geode-
zyjnych i kartograficznych 

jest serwer ODGIK. Obecnie wykonanie 
pracy geodezyjnej wiąże się z wielokrot-
nymi wizytami w ośrodku dokumen-
tacji – najpierw w celu zgłoszenia pra-
cy (roboty), następnie w celu pobrania 
przygotowanych materiałów i wreszcie 
przy oddawaniu operatu. Jeśli w wyniku 
kontroli operatu wystąpiły błędy lub nie-
dociągnięcia, to liczba wizyt może być 
zwielokrotniona. Zadaniem serwera OD-
GIK jest wyeliminowanie konieczności 
wizyt w ośrodku dokumentacji lub przy-
najmniej zmniejszenie ich liczby.

lwykOnAne wdROżenIe
W ramach wdrożenia Krajowej SDI 

zgodnie z umową wykonaliśmy:
lserwer strony GEOPORTAL,
lserwer autoryzacyjny,
lserwer lokalizacji danych,
lwojewódzkie serwery pośredniczą-

ce (WSP). 
Serwery te stanowią podstawę zapro-

ponowanej infrastruktury. Ponieważ 
jednak infrastruktura informatyczna 

bez danych jest nieużyteczna, urucho-
miliśmy pięć serwisów powiatowych. 
Dane z powiatów (patrz rys. obok): kol-
skiego, tureckiego (woj. wielkopolskie), 
średzkiego (woj. dolnośląskie), cieszyń-
skiego (woj. śląskie) oraz mieleckiego 
(woj. podkarpackie) są dystrybuowane 
przez serwer WMS/WFS zaimplemen-
towany w programie EWMAPA. Na ob-
szarze wdrożenia były różne systemy do 
prowadzenia części geometrycznej EGiB 
(GEO-INFO w powiatach kolskim i tu-
reckim oraz Terrabit w średzkim), dla-
tego przygotowaliśmy specjalne skrypty 
do automatycznej konwersji danych do 
programu EWMAPA. W powiatach pro-
wadzących zasób w EWMAPIE istnie-
je możliwość udostępniania danych bez 
jakiejkolwiek konwersji i z minimalnym 
opóźnieniem (np. aktualność mapy w in-
ternecie z opóźnieniem nie większym niż 
15 minut). Dane części opisowej zostały 
skonwertowane do programu EWOPIS. 
Dostęp do danych opisowych jest moż-
liwy wyłącznie w trybie chronionym dla 
uprawnionych użytkowników. 

Z efektami naszej pracy można się zapo-
znać na stronie www.geoportal2.pl. Rów-
nocześnie dla każdego powiatu została 
przygotowana strona geoportalu powia-
towego (dostępna wyłącznie dla zareje-
strowanych użytkowników). Z wyglądem 
przykładowej strony można się zapoznać 
pod adresem: turek.geoportal2.pl. 

Podstawową zaletą serwisu powiato-
wego jest możliwość zarządzania użyt-
kownikami na poziomie powiatu, udo-
stępnianie mapy oraz części opisowej 
EGiB dla gmin czy udostępnianie osnów 
geodezyjnych wykonawcom robót geode-
zyjnych. Bardzo ważna jest także usługa 
wyszukiwania działek określonego wła-
ściciela. Należy jednak podkreślić, że da-
ne udostępniane w profilu ogólnokrajo-
wym i profilu powiatowym pochodzą 
z tej samej bazy danych, czyli nie są roz-
bieżne. Aktualizując bazę na potrzeby 
portalu powiatowego, aktualizujemy ją 
również na potrzeby portalu krajowego. 
Ponadto serwer lokalizacji przechowuje 
adresy oficjalnych stron geoportalowych 
poszczególnych jednostek administra-
cyjnych. Zachęcamy do obejrzenia stron 
WWW dla następujących lokalizacji: 
lwoj. śląskie, miasta: Siemianowice 

Śląskie i Ruda Śląska; 
lwoj. małopolskie, powiat krakowski, 

gminy: Michałowice, Wielka Wieś i Igo-
łomia-Wawrzeńczyce.

kRzySzTOf BORyS, 
GeOBId




