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Streszczenie 
Systemy informacji przestrzennej (SIP) s� bardzo aktywnie rozwijane w ostatnich latach. Regulacje 

wprowadzone Dyrektyw� INSPIRE daj� ogromne mo�liwo�ci wielodziedzinowego stosowania SIP. 

Obecnie słu�� one ju� nie tylko do digitalizacji i wizualizacji rzeczywisto�ci, ale coraz cz��ciej s� rozbu-

dowanym narz�dziem wykorzystywanym w procesach decyzyjnych (Aspinal, Pearson 2000; Brody i in. 

1995; Hirschfeld i in. 2005; Janowski, Szulwic 2004; Janssen, Uran 2003).  

W województwie �l�skim, a w szczególno�ci w subregionie centralnym znajduj� si� charakterystycz-

ne obiekty i tereny poprzemysłowe. Stanowi� one, mimo znacznej degradacji, zasoby o wymiernej war-

to�ci inwestycyjnej, kulturowej, a tak�e, coraz cz��ciej, przyrodniczej. Ich ponowne zagospodarowanie 

ogranicza brak rzetelnych i aktualnych informacji zarówno o samych terenach, jak i ich bezpo�rednim 

s�siedztwie, ze szczególnym uwzgl�dnieniem aspektów �rodowiskowych. Dane te, je�eli istniej�, to s�
rozproszone, niekompletne i fragmentaryczne.  

Opracowywany system OPI-TPP b�dzie docelowo zapewniał ci�gło�� i aktualno�� danych o terenach 

poprzemysłowych i zdegradowanych, staj�c si� bogatym i ogólnodost�pnym �ródłem informacji regionalnej.  

W ramach systemu OPI-TPP stworzono i skutecznie wdro�ono przyjazne narz�dzie umo�liwiaj�ce 

gromadzenie, wprowadzanie, weryfikowanie oraz aktualizacj� danych i informacji o tych terenach  

w formie internetowej aplikacji pod nazw� eTPP. Umo�liwia ona jednoznaczn� i spójn� klasyfikacj�
danego terenu z wykorzystaniem zdefiniowanego katalogu czynników, słu��cego do oceny jego potencja-

łu i walorów (Trz�ski, Olszewski, Bondaruk i in. 2008). 

Podstaw� systemu stanowi jego powi�zanie z innymi zasobami danych przestrzennych oraz �ródeł in-

formacji, tworz�cymi zintegrowany regionalny w�zeł informacji przestrzennej zgodny z wytycznymi 

Dyrektywy INSPIRE i przepisami implementacyjnymi. System OPI-TPP, w postaci portalu dziedzinowe-

go, b�dzie docelowo integralnym elementem regionalnego portalu ORSIP. 

Public Information Platform "Post-industrial and degraded areas" (OPI TPP) 
– modern tool for information management system regarding post-industrial 

areas in Silesia Voivodeship 

Abstract 
Spatial Information Systems (SIP) in recent years are one of the rapidly growing areas of research and 

implementation activities. Regulations introduced by Directive INSPIRE offer tremendous opportunities 

to multidisciplinary apply of SIP. They are used today not only for the digitization and visualization of 

reality, but are more and more frequently complex tool for support of decision-making processes 

(Aspinal, Pearson 2000; Brody et al. 1995; Hirschfeld et al. 2005; Janowski, Szulwic 2004; Janssen, Uran 

2003).  
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In Silesia, particularly in the central subregion, are situated specific objects and post-industrial areas. 

In spite of a significant degradation those terrain are indicated as a resource, which have investment, 

cultural, and also natural rational value. An barrier limiting the possibility of their redevelopment is the 

lack of reliable and actual information on these areas and their vicinity with particular emphasis on 

environmental aspects. These data, if any exist, are scattered, incomplete and fragmented.  

The created OPI-TPP system will ultimately provide continuity and timeliness of data on post-

industrial and degraded areas becoming a comprehensive source of regional information (Kistowski 

2007). Within OPI-TPP system was developed and successfully implemented a user-friendly tool for 

collecting, inserting, verifying and updating data and information on these areas in the form of a web 

application called eTPP. It allows an unequivocal and coherent classification of the areas based on 

defined catalog of factors, which is used to assess their potential and values walorów (Trz�ski, Olszewski, 

Bondaruk et al. 2008).  

1.  GENEZA SYSTEMOWEGO ZARZ�DZANIA INFORMACJ�  
O TERENACH POPRZEMYSŁOWYCH W WOJEWÓDZTWIE �L�SKIM  

W województwie �l�skm, a w szczególno�ci w subregionie centralnym, znajduje 

si� wiele terenów i obiektów poprzemysłowych, stanowi�cych specyficzny wyró�nik 

tego obszaru. Szacuje si�, �e jest to około 12,5 tysi�ca hektarów terenów poprzemy-

słowych i nieu�ytkowanych (Wojewódzki program... 2008). Post�puj�cy proces od-

chodzenia od monokultury gospodarczej Górnego �l�ska skutkuje przyrostem po-

wierzchni tego typu terenów. Ze wzgl�du na uwarunkowania historyczne cz��� z nich 

jest zlokalizowana w bezpo�rednim s�siedztwie czy wr�cz w centrach miast. Stanowi�
one, mimo znacznej degradacji �rodowiskowej, infrastrukturalnej i przestrzennej, za-

soby o wymiernej warto�ci inwestycyjnej, kulturowej, a tak�e coraz cz��ciej przyrod-

niczej. Informacje o tych terenach oraz o ich stanie �rodowiskowym s� rozproszone, 

niekompletne i fragmentaryczne, a ponadto wyst�puj� du�e trudno�ci w pozyskiwaniu 

danych aktualnych i miarodajnych, w tym m.in. o stopniu degradacji danego obszaru. 

Potrzeba opracowania nowoczesnego systemu informatycznego integruj�cego ró�ne 

obszary wiedzy oraz informacje z zakresu efektywnego planowania, zagospodarowa-

nia przestrzennego i zarz�dzania terenami poprzemysłowymi zadecydowała o realiza-

cji Projektu Ogólnodost�pna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegra-

dowane” jako integralna cz��� Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 

(RSIP). Projekt realizuje Główny Instytut Górnictwa wspólnie z Urz�dem Marszał-

kowskim Województwa �l�skiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa �l�skiego na lata 2007–2013.  

W województwie �l�skim został wdro�ony (w 2006 r.) Regionalny System Infor-

macji Przestrzennej (RSIP), b�d�cy wewn�trznym �ródłem informacji dla pracowni-

ków administracji samorz�dowej. Zgodnie z realizowan� polityk� społecze�stwa in-

formacyjnego, władze województwa przyst�piły do opracowania regionalnego w�zła 

infrastruktury informacji przestrzennej w postaci Otwartego Regionalnego Systemu 

Informacji Przestrzennej (ORSIP), dla którego istniej�cy RSIP b�dzie stanowi� hur-

towni� danych referencyjnych (Studium wykonalno�ci... 2009). W ramach tworzone-

go systemu ORSIP b�d� działa� podsystemy dziedzinowe; jednym z takich podsyste-

mów b�dzie system OPI-TPP – portal dziedzinowy, dotycz�cy terenów poprzemysło-

wych. 
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Celem prac nad systemem OPI-TPP jest zatem stworzenie regionalnej bazy da-

nych, zawieraj�cej kompleksow� informacj� o terenach poprzemysłowych i zdegra-

dowanych w odniesieniu do elementów �rodowiska przyrodniczego w województwie 

�l�skim. System OPI-TPP b�dzie w przyszło�ci integraln� cz��ci� Otwartego Regio-

nalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), który jest obecnie tworzony  

w Urz�dzie Marszałkowskim Województwa �l�skiego. ORSIP b�dzie pełnił docelowo 

funkcj� regionalnego w�zła Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP),  

a portal OPI TPP tworzony w ramach Projektu, b�dzie stanowi� jeden z jego podsys-

temów dziedzinowych.  

Osi�gni�cie zało�onego celu wymaga podej�cia systemowego obejmuj�cego za-

równo jednostki zaanga�owane w tworzenie systemu OPI-TPP, jak i szerokie gre-

mium interesariuszy pocz�wszy od decydentów poziomu regionalnego, jak i lokalne-

go, po inwestorów a� do mieszka�ców województwa.  

Udost�pnianie danych przestrzennych, przez ich dysponentów, ma dług� histori�  
i zawsze było uwarunkowane kompetencjami danych jednostek, obowi�zuj�cymi 

przepisami, które były ró�norodnie interpretowane przez dysponentów zasobów, 

a tak�e warunkowane konieczno�ci� wnoszenia opłat. 

Regulacje prawne zawarte w Dyrektywie 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady Europy z dnia 14 marca 2007 r. (Dyrektywa INSPIRE) stanowi� legalne ramy 

dla tworzenia i działania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie (Dyrekty-

wa... 2007). Celem ustanowienia Dyrektywy było wspieranie działa� z zakresu polity-

ki wspólnotowej dotycz�cej ochrony �rodowiska oraz polityki lub działa� mog�cych 

oddziaływa� na �rodowisko. Działania takie wi��� si� przede wszystkim z implemen-

tacj�, monitorowaniem aktywno�ci i ocen� strategii oraz anga�owania społeczno�ci na 

ró�nych poziomach, od poziomu lokalnego, przez krajowy a� po poziom europejski. 

W zało�eniach INSPIRE ł�czy infrastruktury informacji przestrzennej tworzone  

w ró�nych krajach członkowskich w jeden spójny system (Opracowanie modelowe-

go... 2009). Elementami tej infrastruktury s�: metadane, zbiory danych przestrzennych 

oraz usługi danych przestrzennych, usługi i technologie sieciowe, porozumienia  

w sprawie wspólnego korzystania, dost�pu i u�ytkowania oraz mechanizmy kontroli  

i monitorowania, procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udost�pniane zgod-

nie z Dyrektyw�. 
Główne wytyczne zawarte w INSPIRE s� nast�puj�ce: 

• dane powinny by� pozyskiwane tylko jeden raz oraz przechowywane i zarz�dzane 

w sposób najbardziej poprawny i efektywny przez odpowiednie instytucje i słu�by, 

• powinna by� zapewniona ci�gło�� przestrzenna danych tak, aby było mo�liwe po-

zyskanie ró�nych zasobów, z ró�nych �ródeł oraz aby mo�liwe było ich udost�p-

nianie wielu u�ytkownikom i do ró�norodnego zastosowania, 

• dane przestrzenne powinny by� przechowywane na odpowiednim (jednym) pozio-

mie administracji publicznej i udost�pniane podmiotom na wszystkich pozostałych 

poziomach, 

• dane przestrzenne, niezb�dne do odpowiedniego zarz�dzania przestrzeni� na 

wszystkich poziomach administracji publicznej, powinny by� powszechnie dost�p-
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ne (tj. bez warunków ograniczaj�cych i/lub utrudniaj�cych ich swobodne wyko-

rzystanie), 

• powinien by� zapewniony dost�p do informacji o tym, jakie dane przestrzenne s�
dost�pne i na jakich warunkach, a tak�e informacje umo�liwiaj�ce u�ytkownikowi 

ocen� przydatno�ci tych danych do swoich celów. 

Zgodnie z Ustaw� z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzen-

nej została dokonana transformacja Dyrektywy INSPIRE na grunt krajowy. Wymie-

nione regulacje prawne stały si� przyczynkiem do wdra�ania systemowego podej�cia 

przez podmioty i jednostki zaanga�owane w realizacj� systemu OPI-TPP, a tak�e re-

alizuj�ce Strategi� Społecze�stwa Informacyjnego w województwie �l�skim. W �lad 

za tymi regulacjami zostały opracowane zasady i standardy tworzenia systemów in-

formacji przestrzennych w jednostkach samorz�dowych województwa w formie re-

komendacji. Rekomendacje te zostały udost�pnione przez �l�skie Centrum Informacji 

Przestrzennej w postaci ogólnodost�pnego opracowania pn. „Model w�zła Infrastruk-

tury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym” (Opracowanie modelowego 

w�zła... 2009). W rekomendacjach w uporz�dkowany i przyst�pny sposób zostały 

omówione zagadnienia zwi�zane z infrastruktur� techniczn�, informacyjn� i funkcjo-

naln� modelowego rozwi�zania w�zła IIP (Infrastruktury Informacji Przestrzennej) na 

poziomie regionalnym, jego zało�enia organizacyjne, wykaz wymaga� normatyw-

nych, standaryzacyjnych i prawnych, a tak�e zasady współpracy z innymi w�złami 

krajowej IIP. 

Podej�cie systemowe do tworzenia systemu OPI-TPP polegało równie� na bezpo-

�rednich kontaktach i spotkaniach zarówno z dysponentami danych, jak i u�ytkowni-

kami tego typu systemów w postaci warsztatów i seminariów konsultacyjnych organi-

zowanych na terenie województwa �l�skiego. Aktywny udział na tym etapie poten-

cjalnych dysponentów danych przestrzennych umo�liwiło zainicjowanie i utworzenie 

sieciowej współpracy z kluczowymi jednostkami w regionie kompetencyjnie i formal-

nie odpowiedzialnymi za gromadzenie danych zarówno �rodowiskowych, jak i przes-

trzennych. Schemat ideowy prezentuj�cy zró�nicowanie instytucjonalne i tematyczne 

zainicjowanej sieci współpracy przedstawiono na rysunku 1. Brak jest jednocze�nie  

w regionie instytucji, która w sposób kompleksowy kompletuje i analizuje dane przes-

trzenne i informacje o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych. Coraz cz��ciej 

takie bazy s� tworzone natomiast na terenie miast. Wprawdzie s� one głównie ukie-

runkowane na potrzeby potencjalnych inwestorów, niemniej zawieraj� kluczowe dane 

umo�liwiaj�ce ich analiz�, a w powi�zaniu z danymi �rodowiskowymi i historycznymi 

kompleksow� ocen� ich potencjału gospodarczego. 
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2. MODEL POWI�ZA� STRUKTURALNYCH 

Formułuj�c zało�enia działania systemu OPI-TPP skupiono si� na jego interope-

racyjno�ci, czyli zdolno�ci do współpracy z innymi systemami IIP w ramach dost�pu 

do usług �wiadczonych w tych sieciach. Interoperacyjno�� jako istota systemu OPI- 

-TPP została zdefiniowana w art. 3 Dyrektywy INSPIRE jako: „…mo�liwo�� ł�czenia 

zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez po-

wtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a warto��
dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwi�kszona”. 

Interoperacyjno�� na poziomie dost�pu do usług dotyczy zatem dwóch zasadni-

czych aspektów: wzajemnego udost�pniania i wymiany danych przestrzennych oraz 

wzajemnego udost�pniania informacji o metadanych przez usługi zaimplementowane 

w systemach. Zasilanie serwera danych systemu OPI-TPP mo�e si� równie� odbywa�
za po�rednictwem usług niezwi�zanych z usługami sieciowymi, w tym przypadku 

�ródłowe bazy danych nie s� umieszczane na serwerach sieciowych i nie s� udost�p-

niane w ramach IIP. Pozyskiwanie oraz wymiana tych zbiorów odbywa si� fizycznie, 

przez ich replik�, np. za pomoc� cyfrowego no�nika danych.  

Interoperacyjno�� systemu OPI-TPP z innymi systemami SIP oraz pozostałymi 

zbiorami nieudost�pnianymi w sieci, była przedmiotem odr�bnych analiz, a ich wyniki 

zostały przedstawione za pomoc� schematu blokowego – Modelu Powi�za� Struktu-

ralnych (rys. 2). Model słu�y do graficznego zobrazowania procesu wymiany danych 

oraz ich struktury (Sta�czyk i in. 2010). Podstaw� modelu powi�za� strukturalnych 

stanowi� wyniki dokonanych analiz mo�liwo�ci pozyskania danych z systemów �ró-

dłowych, przegl�du rozwi�za� technicznych, standardów oraz usług sieciowych zaim-

plementowanych w tych systemach, jak równie� bazach danych. W przypadku zbio-
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rów zlokalizowanych poza systemami SIP, w modelu uwzgl�dniono wymian� fizycz-

n� danych mi�dzy systemami, przez zastosowanie interfejsów komunikacyjnych (to-

rów zasilaj�cych), najcz��ciej o charakterze jednostronnej replikacji/aktualizacji.  

W przypadku modelu powi�za� strukturalnych zwrócono równie� uwag� na mo�li-
wo�� pozyskania danych z poziomu funkcjonuj�cych systemów SIP (geoportali do-

st�pnych przez strony www) zarówno publicznych, jak i komercyjnych (Janssen, Uran 

2003; 	yszkowska 2003). 
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Metody udost�pniania danych przestrzennych, przedstawionych graficznie na 

modelu powi�za� strukturalnych, pogrupowano według odpowiednich kategorii i ze-

stawiono w tabeli 1. 
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*)  według stanu na 2010 r.; ATH BB – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, CDPG� – Centrum 

Dziedzictwa Przyrody Górnego �l�ska, CI� – Centrum Informacji o �rodowisku przy Ministerstwie �rodowiska, 

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GDLP – Generalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych, 

GDO� – Generalna Dyrekcja Ochrony �rodowiska, GIG – Główny Instytut Górnictwa, IBL – Instytut Badawczy 

Le�nictwa, IETU – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, IMUZ – Instytut Melioracji i U�ytków Zielo-

nych, IMGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, IPI� PAN – Instytut Podstaw In�ynierii �rodowiska 

Polskiej Akademii Nauk, PIG – Pa�stwowy Instytut Geologiczny, PC – Politechnika Cz�stochowska, P� – Politech-

nika �l�ska, RDO� – Regionalna Dyrekcja Ochrony �rodowiska, RZGW – Regionalny Zarz�d Gospodarki Wodnej, 

�ZMiUW – �l�ski Zarz�d Melioracji i Urz�dze� Wodnych, U� – Uniwersytet �l�ski, WSSE – Wojewódzka Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna, WFO�iGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, WIO�
– Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska, WUG – Wy�szy Urz�d Górniczy, ZPKW� – Zespół Parków Krajo-

brazowych Województwa �l�skiego. 

Usługi bezpo�rednie bazuj� na standardowych i coraz powszechniej stosowanych 

protokołach komunikacji WMS i CSW. Usługi po�rednie wi��� si� natomiast ze sta-

tycznym dost�pem do danych przez sie� WWW przez mechanizmy importu i eksportu 

oraz wszelkie rozwi�zania techniczne (inne ni� usługi sieciowe zdefiniowane  

w INSPIRE), umo�liwiaj�ce pobieranie danych. Repliki zbiorów obejmuj� dane prze-

strzenne (mapowe) o charakterze wektorowym lub rastrowym, dane opisowe (teksto-

we), dane o uporz�dkowanej strukturze w postaci tabel (np. XLS), dane zapisane  

w standardzie wymiany danych (XML, GML), dane multimedialne, do których mo�na 

zaliczy� obrazy (zdj�cia, rysunki, schematy, mapy pogl�dowe, inne), pliki d�wi�kowe 

oraz pliki wideo i inne. Usługi po�rednie, przez odpowiedni� konfiguracj� procedur, 

umo�liwiaj� automatyczne zasilanie systemu ze zdefiniowan� cz�stotliwo�ci� zapew-

niaj�c� ich aktualno��. 
Nale�y zwróci� uwag�, �e zdecydowana wi�kszo�� lokalnych systemów SIP, 

cz��� portali tematycznych (IMGW, GDLP, IBL, RZGW WIO�) oraz komercyjnych 

(ZUMI, PKT) nie umo�liwia dost�pu do danych �ródłowych. Portale te zostały bo-
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wiem stworzone z my�l� o prezentacji okre�lonych informacji; obecnie nie oferuj�
�adnej usługi pozyskiwania danych.  

3. MODEL POWI�ZA� FUNKCJONALNYCH 

Zapewnienie interoperacyjno�ci w zakresie wymiany danych mi�dzy systemem 

OPI-TPP a innymi systemami oraz zbiorami nieudost�pnianymi w sieci, wymagało 

opracowania odr�bnego schematu blokowego – Modelu Powi�za� Funkcjonalnych. 

Model obrazuje zawarto�� danych zasilaj�cych system, bez wnikania w struktur� tych 

zbiorów oraz bez informacji o sposobie wymiany danych (rys. 3).  
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Konstruuj�c model powi�za� funkcjonalnych przeprowadzono przegl�d potencjalnych 

zbiorów, mog�cych zasila� serwer systemu OPI-TPP. Dokonano ich selekcji, wybiera-

j�c dane, zgodnie z zało�eniami projektu, stanowi�ce informacje odno�nie do prze-

strzennych elementów �rodowiskowych na terenie województwa �l�skiego oraz speł-

niaj�ce podstawowe wytyczne techniczne (tj. rodzaj, format danych) oraz kryteria 

dotycz�ce aktualno�ci, kompletno�ci czy dost�pno�ci. W zwi�zku z powy�szym, mo-

del prezentuje głównie przestrzenne dane w postaci analogowych i numerycznych 
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map Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz zbiorów o charakterze rejestru 

(tabel zawieraj�cych rekordy zestawiaj�ce dane przestrzenne wraz z szczegółow� cha-

rakterystyk� zasobów). 

Dane, które b�d� gromadzone, przetwarzane i udost�pniane przez systemy IIP, 

mo�na podzieli� w zale�no�ci od ich zawarto�ci merytorycznej na trzy kategorie 

(Opracowanie modelowego w�zła... 2009): 

• dane podstawowe (�ródłowe), maj�ce charakter referencyjny dla wszystkich in-

nych danych przestrzennych i opisowych, np.: zdj�cia satelitarne i lotnicze, ortofo-

tomapy, opracowania topograficzne, dane z zakresu katastru nieruchomo�ci: nume-

ryczna mapa ewidencyjna, dane z zakresu mapy zasadniczej: numeryczne mapy 

ulic oraz numerów adresowych; dane z zakresu zagospodarowania przestrzennego, 

• dane tematyczne, pochodz�ce z zasobów podmiotów realizuj�cych zadania (w tym 

publiczne), dotycz�ce stanu i ochrony �rodowiska, tj.: zasadnicze mapy seryjne, 

opracowania mapowe (wektorowe i rastrowe), b�d�ce zał�cznikami do opracowa�
studialnych, analitycznych, strategicznych, wtórne mapy tematyczne, obrazuj�ce 

wyniki przeprowadzonych analiz danych, opracowania archiwalne, bazy danych, 

• metadane, czyli „dane o danych”, zawieraj�ce istotne informacje o cechach zgro-

madzonych zasobów w bazie danych w�zła. 

Pod wzgl�dem u�ytkowym system OPI-TPP b�dzie bazowa� na usługach wymia-

ny danych przestrzennych, spo�ród których najistotniejsze, to: 

• udost�pnianie zasobów zlokalizowanych w bazie danych jednego systemu do pod-

gl�du przez drugi system, przez zastosowanie usług sieciowych WMS, 

• publikacja metadanych na podstawie specyfikacji CSW, z obsług� co najmniej 

usług wyszukiwania i przegl�dania metadanych oraz wyszukanych na ich podsta-

wie danych przestrzennych, 

• współdzielenie zasobów danych przestrzennych przez ró�ne systemy (np. OPI-TPP 

i RSIP) znajduj�cych si� poza strukturami ich baz danych (np. w zasobach pliko-

wych zlokalizowanych w macierzach dyskowych), 

• wymiana fizyczna danych mi�dzy systemami przez zastosowanie interfejsów ko-

munikacyjnych (torów zasilaj�cych), najcz��ciej o charakterze jednostronnej repli-

kacji/aktualizacji, 

• wymiana fizyczna danych mi�dzy systemem OPI-TPP a bazami spoza sieci, przez 

fizyczn� wymian� danych (CD, FTP). 

Funkcjonalno�� systemu w ramach zidentyfikowanych zbiorów b�dzie umo�li-
wia� import, eksport oraz poprawn� interpretacj� nast�puj�cych formatów danych: 

• danych przestrzennych (mapowych), o charakterze wektorowym w formatach: 

DWG, DGN, DXF, E00, SHP, TAB, SVG i innych oraz rastrowym, np. PNG, JPG, 

BMP, GIF, PING24, TIFF, 

• danych opisowych (tekstowych), o uporz�dkowanej strukturze w postaci tabela-

rycznej w formatach XLS, DBF, 

• danych w postaci plików zapisanych w formacie/standardzie wymiany danych 

(elektroniczne dokumenty XML, GML, HTML, KML), 
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• danych multimedialnych, do których mo�na zaliczy� obrazy (zdj�cia, rysunki, 

schematy, mapy pogl�dowe, inne), pliki d�wi�kowe oraz pliki wideo. 

W kontek�cie opracowanego modelu powi�za� funkcjonalnych, działanie syste-

mu OPI-TPP b�dzie bazowało na zidentyfikowanych zbiorach danych przestrzennych 

pozostaj�cych w dyspozycji poszczególnych dysponentów. W trakcie prowadzenia 
prac zwi�zanych z identyfikacj� potencjalnych 
ródeł danych i informacji zwró-

cono uwag� na niedocenian� i w praktyce niewykorzystywan� formuł� prezenta-
cji dorobku bada� naukowych w postaci zorientowanych przestrzennie warstw 
tematycznych. Niestety, w tym zakresie w uczelniach jest realizowana strategia ogra-

niczonej dost�pno�ci, co skutkuje nie tylko niskim poziomem komercjalizacji bada�, 
ale równie� brakiem mo�liwo�ci ich wykorzystania, nawet do wst�pnych analiz po-

równawczych. Mo�na mie� tylko nadziej�, �e uczelnie i jednostki badawcze z czasem 

zdiagnozuj� potencjał tkwi�cy w tej formie interakcji z otoczeniem społeczno-

-gospodarczym na poziomie regionalnym i krajowym, i podejm� działania na rzecz 

nawet cz��ciowego udost�pniania zgromadzonych danych. 

Rodzaj dost�pnych danych przestrzennych, przedstawionych graficznie na mode-

lu, pogrupowano według odpowiednich kategorii i zestawiono w tabeli 2. 
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*) Według stanu na 2010 r. 

Maj�c na uwadze du�� dynamik� rozwoju systemów SIP w koncepcji projekto-

wanego systemu OPI-TPP zało�ono równie� mo�liwo�� nieograniczonego wł�czania 

do systemu kolejnych baz danych w miar� ich tworzenia oraz stały rozwój funkcjo-

nalno�ci systemu równocze�nie z pojawianiem si� nowych usług i standardów. W tym 

zakresie autorzy systemu OPI-TPP upatruj� ogromn� szans� na poszerzanie zasobu 

dost�pnych danych, przez pozyskanie ich z instytucji i podmiotów, które prowadz�
intensywne prace nad digitalizacj� i przestrzennym zorientowaniem swoich zasobów, 

zgodnie z zapisami Dyrektywy INSPIRE.  
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4. ARCHITEKTURA SYSTEMU 

System OPI-TPP b�dzie kompletnym i zintegrowanym narz�dziem pozyskiwania, 

przetwarzania i udost�pniania ró�norodnych danych w powi�zaniu z rozwi�zaniami 

informacji przestrzennej. B�dzie on elementem regionalnej i krajowej Infrastruktury 

Informacji Przestrzennej (IIP), zapewniaj�c sprawn� obsług� baz danych i informacji 

o przestrzeni w celu ich efektywnego wykorzystywania. OPI-TPP jest bezpo�rednio 

powi�zany z tworzonym równocze�nie systemem ORSIP, na prawach podsystemu 

dziedzinowego. Schemat powi�za� w ramach tworzonego systemu ORSIP przedsta-

wiono na rysunku 4 (Studium wykonalno�ci... 2009). 
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Specyfika systemu OPI-TPP polega na jego powi�zaniu z istniej�cymi systemami 

SIP, zgodnie z przepisami wykonawczymi oraz z uwzgl�dnieniem m.in. podejmowa-

nych inicjatyw i standardów mi�dzynarodowych, przede wszystkim Dyrektywy  

INSPIRE i jej wytycznych technicznych, oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infra-

strukturze informacji przestrzennej. 

Podstawowym elementem systemu b�dzie infrastruktura hurtowni danych, gro-

madz�cej informacje pozyskane z wielu �ródeł, w tym z istniej�cych systemów SIP, 

gminnych baz danych przestrzennych oraz innych baz, w tym instytucji publicznych 



Mining and Environment 

42 

oraz wszelkich podmiotów realizuj�cych zadania z zakresu ochrony �rodowiska. Sys-

tem OPI-TPP b�dzie zapewniał gromadzenie szeroko rozumianych danych prze-

strzennych oraz opisowych (które mog� by� powi�zane z przestrzeni�), zarz�dzanie 

nimi, ich analiz� oraz redystrybucj� w postaci zintegrowanej i dostosowanej do po-

trzeb u�ytkowników. Dane w systemie b�d� prezentowane w postaci warstw informa-

cyjnych, zawieraj�cych zestaw wiadomo�ci o terenach poprzemysłowych oraz ele-

mentach �rodowiska przyrodniczego i ich stanie. System OPI-TPP b�dzie dostarczał 

kompleksowej informacji o �rodowisku oraz konfliktach mog�cych wyst�pi� na styku 

z obszarami silnie przeobra�onymi w wyniku działalno�ci człowieka.  

U�ytkownikami OPI-TPP b�d� przede wszystkim jednostki administracji pa�-
stwowej i samorz�dowej, przedsi�biorstwa bran�owe, inwestorzy, instytucje �ycia 

gospodarczego, naukowego, społeczno-kulturalnego oraz mieszka�cy regionu. Maj�c 

na uwadze dotychczas zidentyfikowane oczekiwania oraz specyficzne wymagania 

szerokiej grupy interesariuszy, sformułowano katalog cech, którymi b�dzie charakte-

ryzował si� system OPI-TPP. Cechami tymi s�: 
• ogólnodost�pno�� (brak konieczno�ci logowania dla podstawowych funkcji), 

• szybko�� i niezawodno��,  
• brak konieczno�ci instalowania specjalistycznych narz�dzi, 

• modułowa struktura zapewniaj�ca rozbudow� systemu, 

• predefiniowane katalogi zawarto�ci,  

• aktualno�� i wiarygodno�� danych, 

• komplementarno�� z innymi systemami, 

• mo�liwo�� edytowania danych i map (po uzyskaniu zgody administratora), 

• ró�ny poziom uprawnie� (np. u�ytkownik mo�e mie� dane tylko do odczytu pew-

nych obiektów lub te� do ich modyfikacji czy usuwania),  

• otwarto�� na rozwi�zania komercyjne, 

• docelowo dost�p z urz�dze� przeno�nych. 

U�ytkownicy zwracaj� uwag� równie� na potencjalne korzy�ci, wynikaj�ce ze 

zmniejszenia kosztów działalno�ci przez usprawnienie procedur administracyjnych  

w wyniku automatyzacji procesów dost�pu do szerokiego zakresu danych ich anali-

zowania, porównywania i wizualizacji w układach przestrzennych. Reasumuj�c, nale-

�y stwierdzi�, �e wdro�enie systemu OPI-TPP zapewni dost�p szerokiej grupie u�yt-

kowników do rzetelnego i aktualnego zasobu danych, jak równie� mo�liwo�� ich ana-

lizowania za pomoc� predefiniowanego zestawu narz�dzi do analiz przestrzennych. 

5. FORMULARZ ETPP 

Podstawowym modułem tematycznym systemu OPI-TPP jest moduł dotycz�cy 

terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Podczas jego tworzenia wa�ne było 

opracowanie systemu gromadzenia, weryfikacji i aktualizacji danych o tych terenach 

przez ich dysponentów. Dysponentami tych terenów s� głównie jednostki samorz�do-

we oraz podmioty gospodarcze, zajmuj�ce si� ich zarz�dzaniem w ramach prowadzo-

nej działalno�ci. Dotychczasowy system gromadzenia tych informacji, opracowany 
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wraz z systemem RSIP, nie spełnił oczekiwa�. Głównie ze wzgl�du na znaczny nakład 

pracy dysponentów zwi�zany ze zgromadzeniem wymaganych danych i konieczno�ci�
wprowadzenia ich do przygotowanego formularza ankiety. W efekcie cz��� danych 

była niekompletna ju� na etapie tworzenia systemu, a w czasie jego funkcjonowania 

nie wdro�ono mechanizmu cyklicznej aktualizacji, co spowodowało z czasem utrat�
ich wiarygodno�ci. Niemniej podj�te wtedy działania przyczyniły si� niew�tpliwie do 

wypracowania dobrych praktyk w tym zakresie i umo�liwiły rozwijanie narz�dzi 

wspomagaj�cych zarz�dzanie strategiczne tymi problemami na terenie województwa 

�l�skiego.  

W ramach tworzonego systemu OPI-TPP w celu pozyskania pełnej i rzetelnej in-

formacji o terenach obecnie niewykorzystywanych, a maj�cych potencjał do wł�cze-

nia do obiegu gospodarczego i ponownego zagospodarowania, opracowano odpo-

wiednie narz�dzie informatyczne w formie interaktywnego formularza opisu terenu 

poprzemysłowego (eTPP). Formularz ułatwia zbieranie jednolitych informacji od dys-

ponentów o nowych terenach poprzemysłowych i zdegradowanych oraz gwarantuje 

ich cykliczn� weryfikacj� i aktualizacj�. Formularz eTPP jest obsługiwany przez 

przegl�dark� internetow�. Dysponent terenu w mało skomplikowany sposób jest  

w stanie wprowadza� i weryfikowa� dane o terenie, jak równie� dodawa�/usuwa�
nowe tereny lub obiekty w sposób ci�gły. 

W celu przyst�pienia do wprowadzania danych niezb�dne jest zgłoszenie ka�dego 

dysponenta u administratora systemu, a nast�pnie zalogowanie si�, co umo�liwia wy-

pełnianie formularza przez osoby odpowiedzialne za dany teren, ograniczaj�c jedno-

cze�nie ryzyko uzyskiwania nierzetelnych lub bł�dnych informacji.  

Formularz eTPP został podzielony na dziewi�� działów tematycznych w formie 

interaktywnych zakładek, zawieraj�cych nast�puj�ce zestawy informacji dotycz�cych 

opisywanych terenów: 

1) informacje osobowe i data, 

2) podstawowe informacje o terenie, 

3) własno��, status prawny, 

4) u�ytkowanie, rekultywacja, uzbrojenie, 

5) zabudowa, 

6) zabytki, obiekty i obszary chronione, 

7) przyszłe zagospodarowanie terenu, 

8) degradacja, zanieczyszczenia, zagro�enia, 

9) informacje dodatkowe. 

Formularz zapewnia mo�liwo�� wielokrotnego wprowadzania oraz ci�głej aktu-

alizacji danych, opisuj�cych poszczególne tereny poprzemysłowe. Jego zalet� jest 

przejrzysty i ujednolicony sposób wprowadzania danych – odpowiedzi mo�na udzie-

la� za pomoc� predefiniowanych pól wyboru w postaci rozwijanych list i „check-

box’ów”, jak równie� w sposób opisowy. Takie podej�cie gwarantuje mo�liwo�� po-

równywania, segregowania i analizowania tych danych, np. przez formułowanie pyta�
do bazy danych lub skorzystanie z listy predefiniowanych raportów i zestawie�. Przy-

kładowe zakładki formularza eTPP przedstawiono na rysunkach 5a, 5b, 5c. 
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Wdro�ony formularz był przedmiotem konsultacji i testowa� na zorganizowanym 

cyklu seminariów warsztatowych z potencjalnymi dysponentami danych oraz u�yt-

kownikami. Jego niew�tpliw� zalet� w zakresie udost�pniania danych o terenach po-

przemysłowych i zdegradowanych jest mo�liwo�� całkowitej rezygnacji z tradycyjne-

go ankietowania samorz�dów i innych instytucji ka�dorazowo, gdy zachodzi taka 
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konieczno��. Dotyczy to realizacji przedsi�wzi�� zwi�zanych z planowaniem, pro-

gramowaniem i zarz�dzaniem przestrzeni� w województwie, czy te� przygotowania 

oferty inwestycyjnej dostosowanej do specyficznych potrzeb danej bran�y. Zgroma-

dzenie danych w jednym miejscu, ci�gły do nich dost�p zarówno przez dysponenta, 

jak i u�ytkownika terenu pozwala na bezproblemow� i niewymagaj�c� ponoszenia 

dodatkowych nakładów, weryfikacj� i aktualizacj� danych wraz z mo�liwo�ci� analizy 

danych historycznych.  

Kompletno�� danych oraz zaimplementowane rozwi�zania w zakresie korzystania 

z nich w formie pakietu narz�dzi analitycznych, jak równie� deklarowane wsparcie 

władz województwa, powinno przyczyni� si� do przezwyci��enia trudno�ci w sku-

tecznym przywracaniu terenów poprzemysłowych i zdegradowanych do obrotu go-

spodarczego. Nale�y mie� na uwadze, �e tworzony system OPI-TPP b�dzie docelowo 

administrowany przez wydzielon� komórk� Urz�du Marszałkowskiego Województwa 

�l�skiego (Studium wykonalno�ci... 2009). 

6. PODSUMOWANIE 

Korzystanie z systemu informacji przestrzennej OPI-TPP z pewno�ci� przyczyni 

si� do usprawnienia planowania oraz racjonalnego gospodarowania zasobami prze-

strzeni województwa �l�skiego na wszystkich szczeblach administracji publicznej. 

Zaproponowane podej�cie zapewni wła�ciwy i oczekiwany dost�p oraz przepływ  

danych i informacji przestrzennych mi�dzy jednostkami administracji publicznej,  

instytucjami publicznymi i podmiotami gospodarczymi oraz pozostałymi zaintereso-

wanymi stronami.  

Wdro�enie systemu OPI-TPP, oprócz poprawy dost�pu społecze�stwa do infor-

macji o �rodowisku oraz terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, przyczyni si�
równie� do: 

• skuteczniejszego programowania rozwoju województwa �l�skiego z wykorzysta-

niem systemów informacji przestrzennej na poziomie regionalnym oraz lokalnym, 

• efektywniejszego zarz�dzania terenami poprzemysłowymi i przemysłowymi w wo-

jewództwie �l�skim, 

• wsparcia działa� inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, 

• przyspieszenia post�powania w zakresie uzyskiwania �rodowiskowych uwarunko-

wa� zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia, 

• zwi�kszenia udziału społecze�stwa w procesach konsultacyjnych oraz podniesienia 

�wiadomo�ci ekologicznej mieszka�ców województwa, 

• efektywniejszego wykorzystania �rodków finansowych przeznaczonych na rewita-

lizacj� oraz likwidacj� ró�nych form degradacji tych terenów. 

System OPI-TPP jest zatem nie tylko nowoczesnym narz�dziem systemowego 
zarz�dzania informacj� o terenach poprzemysłowych w województwie �l�skim, 

ale równie� istotnym 
ródłem informacji, mog�cym słu�y� zarówno formułowa-
niu wieloletnich programów, jak i podejmowaniu bie��cych decyzji skutkuj�cych 

intensyfikacj� działa� rewitalizacyjnych, np. z wykorzystaniem mechanizmu 
Jessica. 
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