
Działanie i budowa infrastruktury informacji przestrzennej

29

mapa wielkości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w  Bydgoszczy 
[Mapa akustyczna Bydgoszczy 2015].

Wskaźnik LDWN to długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w de-
cybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem 
pory dnia (od godz. 6.00 do 18.00), pory wieczoru (od godz. 18.00 do 22.00) oraz 
pory nocy (od godz. 22.00 do 6.00). Wskaźnik LN to długookresowy średni po-
ziom dźwięku wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy 
w roku (od godz. 22.00 do 6.00).

Mapy akustyczne są sporządzane na podstawie  ustawy z  27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska [Ustawa 2001b], dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
oraz Rady Unii Europejskiej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli pozio-
mu hałasu w środowisku [Dyrektywa 2002], Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na ma-
pach akustycznych, ich układu i sposobu prezentacji oraz innych aktów prawnych.

1.3.8. System ERGO

Kujawsko-pomorski SIP korzysta z systemu ERGO. Do jego głównych zadań 
należy rejestrowanie, przechowywanie i wizualizacja danych za pomocą geopor-
tali oraz możliwość generowania plików przydatnych w  administracji. Jednym 
z jego elementów są ustandaryzowane interfejsy dla wszystkich rejestrów i ewi-
dencji, które służą do:

w przestrzeni [Geopolis 2014].

W  zależności od szczebla jednostki, rejestry/ewidencje zgrupowane zostały 
w modułach. Na szczeblu wojewódzkim istnieją następujące moduły [Geopolis 
2014]:

-
daży nieruchomości).

-
stycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim).

zaliczanych do kategorii dróg powiatowych i gminnych).
-

wanie kopalin, rejestr obwodów łowieckich).

! Rola geoportali.indd   29 2016-09-07   15:20:39



Rola geoportali w rozwoju i polityce regionów

30

-
centów owoców i warzyw).

rejestr wojewódzkich ośrodków szkolenia kierowców).

Na szczeblu powiatowym występują następujące moduły:

sprzedaży nieruchomości).

-
cja zajęcia pasa drogowego).

-
mników przyrody, rejestr sprzętu pływającego do połowu ryb).

ujęć wody).

sprzętu ciężkiego, ewidencja toksycznych środków przemysłowych, ewidencja 
obiektów użyteczności publicznej, ewidencja punktów i czerpania wody).

Na szczeblu gmin i miast występują moduły:

ewidencja nieruchomości, ewidencja sprzedaży nieruchomości).

przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego, rejestr decyzji lokalizacyjnych).

-
cja zajęcia pasa drogowego).

zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych).

-
wodów spisowych).

Z  racji znacznej liczby ewidencji i  rejestrów (37) we wszystkich trzech wę-
złach, w ich opisie, jako przykład zostanie omówione ERGO jednostki najniższe-
go szczebla (ryc. 2). 
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Ryc. 2. Moduły systemu ERGO, w których zgrupowano rejestry/ewidencje

Źródło: Geopolis [2014].
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Ewidencja gruntów i budynków znajdująca się w programie ERGO obejmuje 
działki, budynki, lokale i podmioty (ryc. 3), służąc jako referencyjna informacja 
przestrzenna i lokalizacyjna – wizualizowana w serwisie mapowym. W module 

! Rola geoportali.indd   31 2016-09-07   15:20:40



Rola geoportali w rozwoju i polityce regionów

32

gospodarki nieruchomościami znajduje się ewidencja miejscowości ulic i adre-
sów (EMUiA), zasób nieruchomości i przetargów publicznych. Do modułu pla-
nowania przestrzennego należą rejestr miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) wraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego (SUiKZP), oraz rejestr lokalizacji inwestycji. W module 
ochrony środowiska widnieją następujące rejestry pomników przyrody, rejestr 
decyzji środowiskowych oraz ewidencje zbiorników bezodpływowych i przydo-
mowych oczyszczalni. Do modułu ochrony zabytków należą dane z zakresu: re-
jestru zabytków nieruchomych i zabytków archeologicznych. Moduł demogra=a 
zawiera: ewidencję ludności, obwody spisowe i okręgi wyborcze. Moduł zarzą-
dzania infrastrukturą drogową gromadzi dane z  zakresu: ewidencji dróg, ulic, 
odcinków referencyjnych, punktów referencyjnych, skrzyżowań z drogami i za-
rządców oraz oznakowania pionowego i poziomego dróg; występowania obiek-
tów inżynierskich oraz rejestr zajęcia pasa drogowego (ryc. 2). Z wymienionych 
modułów wydzielony został moduł map, w którym znajduje się upubliczniony 
geoportal zewnętrzny. Istotnym modułem ERGO jest baza referencyjna intere-
santów [Opis Przedmiotu Zamówienia 2013].

Ryc. 3. Rejestr działek z modułu ewidencji gruntów i budynków

Źródło: Geopolis [2014].

System ERGO zaprojektowano w  ten sposób, aby równocześnie obsługiwał 
wiele grup użytkowników, którzy posiadają dostęp do danych upublicznionych: 
front-o#ce (ryc. 4) oraz pracują na danych niepublicznych i zasilają dane syste-
mowe: back-o#ce.

Podstawowymi i wykorzystanymi referencyjnymi bazami danych w systemie 
ERGO są: baza danych ogólnogeogra=cznych (BDO), baza danych topogra=cz-
nych (BDT), ewidencja punktów osnowy geodezyjnej podstawowej poziomej 
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i wysokościowej, państwowy rejestr nazw geogra=cznych, krajowy rejestr urzę-
dowy podziału terytorialnego kraju TERYT, ewidencja gruntów i budynków oraz 
mapa zasadnicza [Geopolis 2014].

Ryc. 4. Geoportal wewnętrzny: Ewidencja miejscowych  
planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 

Źródło: Geopolis [2014].

Jako zalety systemu należy wymienić m.in. połączenie ewidencji gruntów i bu-
dynków z  rejestrami planów zagospodarowania przestrzennego i geoportalami 
wewnętrznymi (geoportal pomników przyrody, geoportal systemu referencyjne-
go dróg, czy też geoportal zabytków), możliwość zgrupowania wszystkich zareje-
strowanych dokumentów w jednym module repozytorium oraz to, że użytkownik 
nie jest ograniczony do map i  funkcji narzuconych mu z  góry. Z  racji tego, iż 
każde stanowisko pracy, każdy wydział, tematyka charakteryzują się osobliwy-
mi cechami, dlatego użytkownik posiada możliwość dołączania własnych plików 
Shape=le oraz GeoTIFF [Geopolis 2014].

1.4. Wybrane rejestry danych przestrzennych  
o znaczeniu krajowym i regionalnym

W Polsce funkcjonuje wiele geoportali o różnym zasięgu przestrzennym i zakre-
sie tematycznym, które udostępniają poprzez usługę WMS szereg danych o znacze-
niu społecznym, gospodarczym oraz ekonomicznym. Daje to zainteresowanemu 
użytkownikowi możliwość szybkiego dostępu do potrzebnych danych z  jednego 
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