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S t r e s z c z e n i e 

Unia Europejska tworzy infrastrukturę informacji przestrzennej na podstawie dyrektywy INSPI-
RE. Jednym z 34 tematów wymienionych w dyrektywie jest temat „Obiekty rolnicze i akwakultury”. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło integrację i harmonizację zbiorów danych przestrzen-
nych w zakresie omawianego tematu Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu w Falentach. 
W artykule omówiono przydatność „Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych 
gruntów”, prowadzonej przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, do opracowania 
tego tematu zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w unijnym dokumencie „Specyfikacja 
danych INSPIRE dotyczących tematu Obiekty rolnicze i akwakultury – projekt wytycznych” z 2013 r. 
Przedstawiono różnice między metodami nawadniania stosowanymi w Polsce a uwzględnionymi 
w tym dokumencie, omówiono parametry, których określenie w warunkach polskich będzie kłopotli-
we albo niemożliwe oraz zagrożenia jakie mogą być konsekwencją tych różnic w przyszłym korzy-
staniu z baz tworzących INSPIRE. 

Słowa kluczowe: dyrektywa INSPIRE, ewidencja wód, metadane, metody nawadniania, „Specyfika-
cja danych”, zakres informacji 

WPROWADZENIE I CEL PRACY 

Obecnie, w epoce Internetu i telefonów komórkowych, coraz częściej potrzeb-
ny jest społeczeństwu dostęp do informacji przestrzennej. Dawniej otaczający nas 
świat był przedstawiany za pomocą map analogowych (papierowych) i ich analizy, 
dziś coraz bardziej powszechne stają się mapy cyfrowe i systemy informacji geo-
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graficznej (GIS), nazywane też systemami informacji przestrzennej (SIP). Kompu-
tery stały się przodującą platformą analizy przestrzennej, projektowania technicz-
nego i usług związanych z informacją przestrzenną [SZMYGIN, BANAK 2012], po-
wstała więc potrzeba zebrania danych przestrzennych, zawartych w różnych ba-
zach i utworzenie jednego, spójnego SIP dla UE. W tym celu została podjęta ini-
cjatywa, zapoczątkowana w 2001 r. i zwieńczona, po 6 latach intensywnych prac, 
uchwaleniem przez Parlament Europejski i Radę Europy, 14 marca 2007 r., dyrek-
tywy 2007/2/WE, zwanej dyrektywą INSPIRE (Infrastructure for Spatial Informa-
tion in the European Community). Jednym z 34 tematów danych przestrzennych, 
ujętych w trzech załącznikach do dyrektywy INSPIRE jest temat „Obiekty rolnicze 
i akwakultury”.  

Celem niniejszej pracy jest analiza, zarówno w aspekcie przydatności, jak 
i niedostatków, „Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych 
gruntów”, prowadzonej (i tworzonej ostatnio w formie elektronicznej) przez woje-
wódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, do opracowania tematu „Obiekty 
rolnicze i akwakultury”. W Polsce za realizację tego tematu jest odpowiedzialne 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), a integrację i harmonizację 
zbiorów danych przestrzennych w zakresie omawianego tematu zlecono Instytuto-
wi Technologiczno-Przyrodniczemu (ITP) w Falentach. 

METODA BADAŃ 

Badania, których wyniki przedstawiono w niniejszej pracy polegały na prze-
prowadzeniu analizy porównawczej wymagań sformułowanych w dokumencie 
„Specyfikacja danych INSPIRE dotyczących tematu Obiekty rolnicze i akwakultu-
ry – projekt wytycznych” z 2013 r.1) [INSPIRE… 2013a], zwanym w dalszej części 
artykułu „Specyfikacją”, z możliwościami ich spełnienia podczas tworzenia syste-
mu informacji przestrzennej na podstawie dostępnych w Polsce baz danych. Doty-
czy to szczególnie atrybutów (przez niektórych nazywanych cechami) obiektów 
rolniczych i akwakultury, których określenie jest wymagane w „Specyfikacji”. Do 
analizy wybrano obiekty, których atrybuty będą określane na podstawie „Ewidencji 
wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów”. Wykazano różnice 
między sposobami nawadniania stosowanymi w Polsce, a uwzględnionymi 
w „Specyfikacji” i zawartymi w opisie atrybutów i parametrów liczbowych charak-
teryzujących obiekty rolnicze i akwakultury. 

DYREKTYWA INSPIRE 

W punkcie 3. preambuły dyrektywy INSPIRE przedstawiono problemy doty-
czące organizacji i jakości informacji przestrzennej oraz wspólnego korzystania 
                           
1) Rodzaj wytycznych realizacji każdego z 34 tematów ujętych w dyrektywie INSPIRE. 
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z tego systemu. Z problemami takimi, występującymi w odniesieniu do polityki 
oraz informacji, spotykają się organy publiczne na różnych poziomach działalności 
administracyjnej. W preambule podkreśla się, że celem dyrektywy jest wspieranie 
działań dotyczących polityk wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska oraz 
polityk lub działań mogących na nie oddziaływać. Jest to zatem zapis bardzo ogól-
ny. W „Specyfikacji” jest wymagane podanie bardzo szczegółowych, wręcz dro-
biazgowych informacji o obiektach. Podawanie podobnie szczegółowych informa-
cji jest także wymagane w innych rozporządzeniach Komisji Europejskiej, w tym 
dotyczących badań struktury podstaw rolnych i metod produkcji rolnej, które mają 
być wprowadzone do baz danych. Wszystkie informacje zgromadzone zgodnie 
z wymaganiami dyrektywy mogą w niedalekiej przyszłości posłużyć do różnych 
celów, jak na przykład naliczanie opłat za korzystanie z wody do produkcji rolnej 
i akwakultur. Nie można też wykluczyć wykorzystania w przyszłości systemu  
INSPIRE do sterowania dopłatami dla rolnictwa z uwzględnieniem stopnia wyko-
rzystywania zasobów naturalnych w produkcji, w tym wody jako podstawowego 
składnika środowiska.  

Należy więc już teraz liczyć się z możliwymi w przyszłości celami wykorzy-
stywania informacji gromadzonych w systemie INSPIRE i rozważać jakość danych 
wprowadzanych do baz. Powinny one uwzględniać rzeczywisty stan użytkowania 
systemów melioracyjnych oraz specyfikę zarówno naszego środowiska przyrodni-
czego, jak i sposobów korzystania z wody do produkcji rolnej, w tym krajowych 
systemów nawadniania i odwadniania. 

W dyrektywie INSPIRE określono również zadania wszystkich państw należą-
cych do UE wynikające z przepisów wykonawczych i uzupełniających. Zobligo-
wano państwa członkowskie do tworzenia i utrzymywania krajowych infrastruktur 
informacji przestrzennych, które finalnie będą łączone w jeden wspólny system. 
Podkreślono również dwie wymagane cechy tworzonych infrastruktur: interopera-
cyjność (możliwość łączenia zbiorów danych) i harmonizację (działania mające to 
łączenie umożliwić) [PARZYŃSKI, CHOJKA 2013]. Ze względu na rozmiar i złożo-
ność tworzonych infrastruktur informacji przestrzennej przydatną kwestią jest ob-
serwowanie rozwoju administrowania danymi geoprzestrzennymi na terytorium 
całego świata oraz czerpanie z doświadczeń związanych z tym procesem na wielu 
poziomach [GAŹDZICKI 2012]. 

Dyrektywa INSPIRE odnosi się do danych przestrzennych, gromadzonych 
przez organy publiczne lub w ich imieniu oraz do wykorzystywania tych danych 
przez organy publiczne do wykonywania ich zadań. Tworzenie europejskiej infra-
struktury odbywa się stopniowo, według określonego priorytetu poszczególnych 
34 tematów danych przestrzennych, ujętych w trzech załącznikach do dyrektywy. 
Wszystkie zbiory danych, ujęte w poszczególnych tematach, powinny być opisane 
przez metadane. Pod tym pojęciem rozumie się „informacje opisujące zbiory da-
nych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiające ich odna-
lezienie, inwentaryzację i używanie” (Art. 3, pkt 6). Wymagania dotyczące two-
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rzenia i przechowywania metadanych opisuje rozporządzenie Komisji Europejskiej 
z 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w zakresie metadanych [Rozporządzenie… 2008]. Elementami 
metadanych są przede wszystkim identyfikacja, klasyfikacja danych i usług danych 
przestrzennych oraz położenie geograficzne [Rozporządzenie… 2008].  

Wejście w życie dyrektywy INSPIRE zapoczątkowało w Polsce wiele działań 
mających doprowadzić do urzeczywistnienia jej celów zgodnie z określonymi 
w niej założeniami. Pierwszym krokiem była transpozycja do prawa krajowego, 
przez uchwalenie przez Sejm RP ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastruktu-
rze informacji przestrzennej [Ustawa… 2007]. Kolejnym krokiem jest opracowy-
wanie przepisów implementacyjnych do dyrektywy i ustawy, w postaci rozporzą-
dzeń lub wytycznych (rys. 1), w tym wspomnianych „Specyfikacji” dla każdego 
tematu ujętego w załącznikach do dyrektywy. Istotne jest, aby w Polsce wszelkie 
przepisy w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) były traktowane 
przez uczestników jej budowy jako źródło wzorcowych rozwiązań [GAŹDZICKI 
2011]. 

SPECYFIKACJA DANYCH DLA TEMATU  
OBIEKTY ROLNICZE I AKWAKULTURY  

A EWIDENCJA WÓD, URZĄDZEŃ I ZMELIOROWANYCH GRUNTÓW 

Ostatni, trzeci już projekt „Specyfikacji” dla tematu „Obiekty rolnicze i akwa-
kultury” z dnia 04.02.2013 r. [INSPIRE… 2013a] zawiera wytyczne techniczne 
realizacji tego tematu. Zgodnie z tym dokumentem pozyskiwanie danych będzie 
realizowane przez państwa członkowskie w dwóch zakresach – podstawowym 
i rozszerzonym. Zakres podstawowy obejmuje następujące obiekty: „gospodar-
stwo”, „część gospodarstwa” oraz „hodowla zwierząt”. Zakres rozszerzony zawiera 
dodatkowe informacje o obiektach już wymienionych, a także nowe obiekty: „bu-
dynek rolniczy”, „parcela”, „instalacja”, „instalacja akwakultury” oraz „urządzenie 
gospodarki wodnej”. Nie opracowano jeszcze obowiązującej wersji polskojęzycz-
nej tego dokumentu.  

W pracy analizie poddano możliwość wykorzystania, zgodnie z wymogami 
„Specyfikacji”, danych gromadzonych w „Ewidencji wód, urządzeń melioracji 
wodnych i zmeliorowanych gruntów” prowadzonej przez wojewódzkie zarządy 
melioracji i urządzeń wodnych (WZMiUW), do opisu następujących obiektów: 
„parcela”, „instalacja” i „urządzenie gospodarki wodnej”. 

„Parcela” według definicji zawartej w wersji „Specyfikacji” z 2013 r. jest to: 
„Niezależna część powierzchni ziemi lub wody, wyraźnie ograniczona, włączona 
w granice lub dopasowana do granic „części gospodarstwa”. Stanowi ona wspar-
cie dla specjalnego wykorzystania, bezpośrednio związanego z działalnością rolni-
czą i akwakultury, wykonywaną przez „gospodarstwo””. Ponadto „parcela” stano-  
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Rys. 1. Infrastruktura informacji przestrzennej w Polsce i Unii Europejskiej; źródło: opracowanie 
własne na podstawie ANDRZEJEWSKA i in. [2011] 

Fig. 1. Spatial information infrastructure in Poland and in the European Union; source: own  
elaboration based on ANDRZEJEWSKA et al. [2011] 

wi obszar wydzielony pod jedną działalność rolniczą lub akwakulturę. Atrybuty 
(cechy) tego obiektu, które trzeba określić według „Specyfikacji” to: 
 działalność rolnicza;  
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 metoda nawadniania (nie wymaga się informacji o istnieniu i metodzie odwad-
niania); 

 pole powierzchni nawadnianej i odwadnianej. 
Działalność rolnicza będzie określana za pomocą kodu wybieranego zgodnie 

z rozporządzeniem Komisji (WE) [Rozporządzenie… 2009]. 
Geometria obiektu „parcela” będzie określana na podstawie: 

 konturów użytków gruntowych zawartych w „Ewidencji gruntów i budynków” 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [Rozporzą-
dzenie… 2001]); 

 kompleksów pokrycia i użytkowania terenu zawartych w „Bazie danych obiek-
tów topograficznych” (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cy-
fryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy za-
sadniczej [Rozporządzenie… 2013]). 

Przykład określenia geometrii „parceli” przedstawiono w programie GeoMedia 
(rys. 2). Podkładem jest ortofotomapa z danymi katastralnymi. Na mapę nałożono 
kontury użytków gruntowych z „Ewidencji gruntów i budynków” oraz kompleksy 
pokrycia i użytkowania terenu z „Bazy danych obiektów topograficznych”. Aby 
 

 
Rys. 2. Geometria „parceli”; źródło: opracowanie własne 

Fig. 2. Geometry of a ,,plot”; source: own elaboration 

parcela 
plot 

kontur użytków gruntowych z EGiB 
countour of arable land from EGiB 

kompleks pokrycia i użytkowania terenu z BDOT 
complex of coverage and land use from BDOT 



 Sz. L. Dąbkowski i in.: Wdrażanie dyrektywy INSPIRE w Polsce…  41 

© ITP Woda Środ. Obsz. Wiej. 2014 (IV–VI). T. 14. Z. 2(46) 

określić czy „parcela” (i jaka jej część) jest pod wpływem urządzeń melioracyj-
nych, należy na to nałożyć mapę urządzeń melioracyjnych (wg ewidencji 
WZMiUW), wraz z zasięgiem ich oddziaływania na tereny przyległe. 

Metody nawadniania i pola powierzchni nawadnianych oraz zdrenowanych bę-
dą określane na podstawie „Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmelio-
rowanych gruntów” prowadzonej przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń 
wodnych. 

Sposoby nawadniania „parceli” uwzględnione w „Specyfikacji”, czyli nawad-
nianie powierzchniowe („surface irrigation”), deszczowanie („sprinkler irrigation”) 
i nawadnianie kroplowe („drop irrigation”) nie w pełni odpowiadają warunkom 
polskim. W Polsce najpowszechniej, szczególnie na użytkach zielonych, stosuje się 
nawadnianie podsiąkowe, które jest nawadnianiem wgłębnym, a nie powierzch-
niowym i jako takie nie jest ujęte w „Specyfikacji”. Systemy melioracyjne mające 
dwustronne działanie (odwadnianie w okresach nadmiernego uwilgotnienia gleb 
i nawadnianie w okresach niedoboru wody), występują najczęściej w dolinach 
rzecznych. Nawadnianie powierzchniowe, do którego należy deszczowanie, na-
wadnianie stokowe, zalewowe oraz bruzdowe jest (szczególnie w ostatnim okresie) 
stosowane rzadziej [GUS 2012]. 

Nawadnianie podsiąkowe prowadzone w okresie wegetacyjnym, polegające na 
podwyższaniu poziomu wody gruntowej przez piętrzenie jej w ciekach (natural-
nych i sztucznych) za pomocą jazów i zastawek, stosuje się na terenach o małych 
spadkach, małej głębokości występowania wody gruntowej, na glebach o średniej 
przepuszczalności. Dzięki systemowi rowów lub dodatkowo drenów, wiosenny 
nadmiar wody w glebie może być szybko odprowadzony, a w okresach posusznych 
te same urządzenia, po doprowadzeniu do nich wody, służą do nawodnienia gleby. 
Zapobiega to powstawaniu zabagnień i umożliwia regulację stosunków powietrz-
no-wodnych [ZAKASZEWSKI 1961]. Taki sposób i system melioracji, prowadzony 
właściwie, ma dużo zalet zarówno gospodarczych, jak i środowiskowych. Pomi-
nięcie tego systemu w opisach sposobów korzystania z wody do produkcji rolnej 
jest mankamentem „Specyfikacji”, a w przyszłości, gdyby wprowadzono opłaty za 
korzystanie z wody, może być powodem trudnych do przewidzenia problemów 
naszego kraju na arenie UE. Należałoby tę sprawę wyjaśnić i uporządkować wcze-
śniej, dostosowując zapisy „Specyfikacji” także do warunków rolnictwa polskie-
go2. Według naszej wiedzy, omawiana „Specyfikacja” autorstwa zespołu specjali-
stów powołanego w wyniku konkursu (bez udziału specjalisty z Polski) nie była 
wcześniej w Polsce opiniowana w tym zakresie.  

Na rysunku 3. przedstawiono, w programie GeoMedia, „parcelę” na tle obszaru 
nawadnianego metodą podsiąku, w wyniku spiętrzenia wody w rowie. W ewidencji 

                           
2) Dnia 10 grudnia 2013 r. została uchwalona ostateczna wersja Specyfikacji Danych – D2.8.III.9 
Data Specification on Agricultural and Aquaculture Facilities – Technical Guidelines [INSPIRE 
2013b]. 
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WZMiUW zasięgi wpływu są określane dla poszczególnych rodzajów urządzeń 
według zasad zaleconych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 30 grudnia 2004 r. [Rozporządzenie… 2004]. Dokument ten obliguje do 
określania, dla każdej działki na obszarze obiektu melioracyjnego, czyli systemu 
nawadniającego, pola powierzchni nawadniania gruntów ornych i trwałych użyt-
ków zielonych. Te dane ewidencyjne posłużą jako informacje do INSPIRE. Nie 
jest jednak jasne czy należy w takich systemach wykazywać oba rodzaje działania 
(tzn. nawadnianie i odwadnianie) na tę samą działkę i czy pola powierzchni obję-
tych tymi oddziaływaniami są sobie równe? Innym problemem jest czy wybudo-
wane systemy rzeczywiście pełnią nadal obie swoje funkcje. 

Nie jest również jasne, dlaczego w „Specyfikacji” deszczowanie i nawadnianie 
powierzchniowe zostało wymienione osobno, jako odrębne metody nawadniania. 
Deszczowanie to przecież nawadnianie powierzchniowe za pomocą urządzeń me-
chanicznych, nazywanych deszczownią. Składają się na nią: pompownia lub prze-
nośny agregat pompowy, różnie rozwinięta sieć rurociągów działających pod  
ciśnieniem, rozprowadzających wodę i odgrywających w systemie różną rolę, 
w zależności od wielkości i innych cech obiektu, oraz zraszacze instalowane na  
 

 
Rys. 3. Nawadnianie podsiąkowe na obszarze „parceli”; źródło: opracowanie własne 

Fig. 3. Capillary rising irrigation in “plot”; source: own elaboration 
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przewodach. Wyróżniane są deszczownie stałe, półstałe i przenośne. Woda jest po-
bierana ze studni, stawów, jezior, sztucznych zbiorników wodnych oraz cieków 
[ZAKASZEWSKI 1961]. 

Rozporządzenie z 2004 r. obliguje WZMiUW do prowadzenia ewidencji desz-
czowni w odniesieniu do działki i do rodzaju użytkowania rolniczego (grunty orne 
i trwałe użytki zielone). Należy też podać pole powierzchni deszczowanej na danej 
działce. W ewidencji ujęto jednak tylko deszczownie melioracji szczegółowych. 
Nie ewidencjonuje się wszystkich deszczowni prywatnych. 

Program GeoMedia umożliwia zobrazowanie rozmieszczenia rurociągów sta-
łych deszczowni oraz pompowni deszczownianych. Należy zauważyć, że jedna 
deszczownia może obejmować kilka czy kilkanaście „parceli”, ale może być wła-
snością tylko jednego gospodarstwa. Większość deszczowni pozostających w ewi-
dencji WZMiUW w praktyce nie funkcjonuje. W niektórych województwach pod 
ziemią pozostały jedynie rurociągi niemetalowe! Czy w takich przypadkach po-
winno się wykazywać w INSPIRE działki realnie nienawadniane jako nawadniane, 
ponieważ są odnotowane w ewidencji? Należałoby urealnić ewidencję tak, by dane 
INSPIRE były zgodne ze stanem faktycznym. 

Pozostałe rodzaje nawodnień stosowane w Polsce, czyli zalewowe i bruzdowe, 
są ujęte w ewidencji WZMiUW, ale nie ma żadnej pewności czy są nadal prakty-
kowane. 

Za stan techniczny melioracji szczegółowych odpowiedzialni są ich użytkow-
nicy, a melioracji podstawowych – wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń 
wodnych, podległe urzędom marszałkowskim. Właściciele użytków rolnych zme-
liorowanych lub niezmeliorowanych, chcąc zadbać o właściwe stosunki powietrz-
no-wodne w glebie, powinni zakładać spółki wodne [BRUSZEWSKA i in. 2013], 
które będą dbać o stan urządzeń, ich właściwe wykorzystanie, a także będą odpo-
wiedzialne za zgodność stanu ewidencji ze stanem faktycznym. 

Dla „parceli” należy również określić datę jej powstania („valid from: date”) 
oraz datę zakończenia jej działalności („valid to: date”). 

Kolejny zbiór danych, gromadzonych w ewidencji WZMiUW dotyczy obiektu 
„instalacja”. Według definicji przedstawionej w „Specyfikacji” jest to: „Stacjonar-
na jednostka techniczna obiektu, w której prowadzona jest działalność rolnicza 
i akwakultury jednego lub więcej typów, a także czynności bezpośrednio technicz-
nie powiązane z działalnością wykonywaną w tym miejscu”. Jest to również „ze-
spół fizycznych elementów, działających w sposób skoordynowany, służących wy-
konywaniu określonej czynności”.  

Atrybuty, które według „Specyfikacji” należy określić w przypadku obiektu 
„instalacja” to: 
 typ instalacji,  
 geometria.  



44 Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 14. Z. 2(46) 

© ITP Woda Środ. Obsz. Wiej. 2014 (IV–VI). T. 14. Z. 2(46)  

Typ „instalacji” będzie wybierany z listy kodowej, a jej geometria określana na 
podstawie „Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych grun-
tów” i analizy „części gospodarstwa”. 

„Części gospodarstwa” w „Specyfikacji” są definiowane jako „wszystkie grun-
ty o tej samej lub różnej lokalizacji (często właściciele działek posiadają kilka roz-
proszonych gruntów) pod kontrolą zarządzającej organizacji, obejmującą działa-
nia, produkty i usługi”. „Części gospodarstwa” obejmują całą infrastrukturę, sprzęt 
i materiały. Każda część stanowi jednostkę zarządzania w ramach „gospodarstwa”. 

Zgodnie ze „Specyfikacją” do „instalacji” zalicza się m.in. obiekty i urządzenia 
nawadniające, pominięte zostały natomiast systemy odwadniające, jak pompownie. 
W „Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów” uję-
to następujące obiekty i urządzenia nawadniające oraz odwadniające: 
1) pompownie deszczowniane wraz z obszarem nawadniania; 
2) pompownie odwadniające wraz z obszarami oddziaływania; 
3) systemy drenarskie wraz z infrastrukturą techniczną (studzienki, zbieracze dre-

narskie, sączki); 
4) cieki naturalne i sztuczne, w tym rowy szczegółowe, bruzdy nawadniające wraz 

z obszarem ich oddziaływania; 
5) ziemne stawy rybne – zbiorniki wodne wyposażone w urządzenia hydrotech-

niczne, które można napełniać i z których można spuszczać wodę, nadające się 
do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb [Rozporządzenie… 2004]; 

6) ujęcia wody podziemnej; 
7) studzienki obserwacyjne oraz hydranty. 

W Polsce systemy nawadniające i odwadniające dzielą się na grawitacyjne oraz 
ciśnieniowe. Nawodnienia grawitacyjne to m.in. omawiane wyżej nawodnienia 
podsiąkowe, a ciśnieniowe – to pompownie deszczowniane. Grawitacyjny sposób 
odwadniania polega na odwadnianiu rowami, natomiast ciśnieniowy – za pomocą 
pompowni. System nawadniający składa się ze źródła i ujęcia wody, urządzeń do-
prowadzających, urządzeń rozprowadzających wodę, urządzeń nawadniających. 

Program GeoMedia umożliwia zobrazowanie działu drenarskiego wraz z infra-
strukturą techniczną: sączki, zbieracze drenarskie i studzienki.  

Kolejne dane, do opracowania których zostanie wykorzystana „Ewidencja wód, 
urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów” to dane na temat obiektu 
„urządzenie gospodarki wodnej”. „Specyfikacja” definiuje „urządzenie gospodarki 
wodnej” („Water Management Installation”) jako „Zasób wody, użyteczny dla 
wszelkich rodzajów działalności gospodarczej” („The source of water usefull for 
all kinds of activities of the facility site”). W ewidencji wód znajdują się następują-
ce „urządzenia gospodarki wodnej”, a więc źródła wody wykorzystywane do dzia-
łalności gospodarczej : 
 cieki naturalne (uregulowane, nieuregulowane), 
 jeziora i jeziora piętrzone, 
 ziemne stawy rybne, 
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 zbiorniki wodne, 
 rowy, 
 kanały, 
 wodopoje. 

Atrybuty, które według „Specyfikacji” należy określić w przypadku „urządze-
nia gospodarki wodnej” to: 
 typ źródła wody,  
 geometria, 
 maksymalny wydatek źródła (m3s-1), czyli ilość wody dostarczana przez źródło.  

Typ źródła wody będzie wybierany z listy kodowej, w której wymieniono wo-
dę podziemną w gospodarstwie, wodę powierzchniową w gospodarstwie, wodę 
powierzchniową poza gospodarstwem, wodę dostarczaną siecią wodociągową oraz 
inne źródła. 

Geometria obiektu „Urządzenie gospodarki wodnej” będzie określana na pod-
stawie analizy „Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych 
gruntów” i „części gospodarstwa”. Wynik będzie przypisywany do „części gospo-
darstwa”. 

Trudności będzie stwarzało określenie maksymalnego wydatku źródła, ponie-
waż w Polsce nie są prowadzone takie pomiary. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Analiza przepisów zawartych w unijnym dokumencie „Specyfikacja danych 
INSPIRE dotyczących tematu Obiekty rolnicze i akwakultury – projekt wytycz-
nych” z 2013 r. [INSPIRE… 2013a] w odniesieniu do polskich warunków i moż-
liwości wykorzystania „Ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmelio-
rowanych gruntów” do opracowania danych na potrzeby systemu INSPIRE, wyka-
zała pewne rozbieżności, które mogą być przyczyną trudności w uzyskaniu peł-
nych danych potrzebnych do spełnienia wymagań dyrektywy, a także mogą być 
powodem ich niejednoznaczności.  

1. W „Specyfikacji” w obiekcie „instalacja” nie uwzględniono systemów od-
wadniających i systemów dwustronnego działania, których w Polsce jest dużo. 

2. Określenie dla „parceli” daty powstania może być bardzo kłopotliwe, po-
nieważ gospodarstwa są przekazywane z pokolenia na pokolenie.  

3. W Polsce nie ewidencjonuje się wszystkich prywatnych systemów nawad-
niających, tj. instalacji nawadniania kroplowego, deszczowni. 

4. W ewidencji WZMiUW figuruje wiele deszczowni stałych, które w rzeczy-
wistości nie istnieją. Zdarza się, że została tylko część rurociągów w ziemi, a desz-
czownia dawno przestała działać – czy w ogóle powinny one być ujmowane 
w ewidencji? 
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5. W „Specyfikacji” z zakresu danych dotyczących korzystania przez rolnictwo 
z wody nie uwzględniono specyfiki systemów nawadniania i odwadniania w Pol-
sce, gdzie najczęściej stosowanym sposobem nawadniania jest nawadnianie 
wgłębne (podsiąkowe). 

6. W Polsce nie prowadzi się pomiarów maksymalnego wydatku źródła wody 
(m3·s–1). Bywa on określany w projekcie budowlanym lub oceniany obliczeniowo 
i podawany w pozwoleniu wodnoprawnym. 

7. W Polsce przeważają małe gospodarstwa, które na ogół korzystają ze źródeł 
wody do nawodnień występujących poza gospodarstwem albo z własnych studni 
kopanych, małych nierejestrowanych w ewidencji melioracyjnej stawów, sadzawek 
i oczek wodnych; nie ma rejestru ujęć wody w gospodarstwach. 

Biorąc pod uwagę możliwość wykorzystywania w przyszłości systemu  
INSPIRE do realizacji różnych polityk UE, w tym polityki rolnej, należy z wy-
przedzeniem porządkować krajowe bazy danych i systemy informacyjne tak, by 
jakość informacji wprowadzanych do tych baz prezentowała wszystkie wymagane 
w INSPIRE urządzenia i ich stan rzeczywisty. W przypadku omawianych tu urzą-
dzeń melioracyjnych chodzi też o rzeczywisty zakres wykorzystywania i oddzia-
ływania na produkcję rolną. 
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IMPLEMENTATION OF THE INSPIRE DIRECTIVE IN POLAND  
IN TERMS OF REGISTRY AND STATUS OF LAND RECLAMATION FACILITIES 
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S u m m a r y 

The European Union creates infrastructure for spatial information based on the INSPIRE Di-
rective. One of the 34 topics listed in the directive is “Agricultural and aquaculture facilities”. Minis-
try of Agriculture and Rural Development has commissioned the development of this theme to the 
Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. The article discusses the usefulness of ,,Registry 
of land reclamation devices and reclaimed lands” conducted by the provincial boards of drainage and 
water facilities for the development of the subject “Agricultural and aquaculture facilities” according 
to technical guidelines recommended in the EU document “INSPIRE Data Specification on Agricul-
tural and Aquaculture Facilities – Draft Technical Guidelines” of 2013. Differences between irriga-
tion methods applied in Poland and those presented in the document are presented. Parameters diffi-
cult or impossible to define in Polish conditions and the risks resulting from these differences for fu-
ture use of INSPIRE databases are discussed. 
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