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STRESZCZENIE: Dane referencyjne (georeferencyjne) dostarczaj  rodków umo liwiaj cych 

przestrzenn  lokalizacj  wszelkiej informacji geograficznej i s  podstaw  dla opracowa  

tematycznych. S  to dane, za które odpowiedzialne s  s u by geodezyjne i do których, w skali 

krajowej, maj  zastosowanie instrukcje i wytyczne techniczne G ównego Geodety Kraju (GGK). 

W celu zapewnienia wspó dzia ania (interoperacyjno ci) krajowych i europejskich infrastruktur 

danych przestrzennych, tworzonych w ramach INSPIRE, istnieje konieczno  dostosowania 

instrukcji GGK do zawartej w normach ISO serii 19100 metodyki modelowania informacji 

geograficznej. W my l dokumentów INSPIRE po o enie obiektów mo e by  wyra ane, w 

zale no ci od potrzeb, za pomoc  wspó rz dnych (ISO 19107, 19111), przy wykorzystaniu siatek i 

nak adek (coverages) (ISO 19123)   lub w sposób po redni - za pomoc  identyfikatorów 

geograficznych (ISO 19112). Niniejsze opracowanie omawia znormalizowane sposoby 

przedstawienia charakterystyki przestrzennej danych referencyjnych za pomoc  tych metod. 

1. POJ CIE DANYCH REFERNCJNYCH 

Dane referencyjne (georeferencyjne) dostarczaj  rodków umo liwiaj cych 

przestrzenn  lokalizacj  wszelkiej informacji geograficznej, a przez to s  czynnikiem 

warunkuj cym wspó u ytkowanie tej informacji przez ró ne o rodki, instytucje i osoby 

oraz dla ró nych celów. S  one wspóln  podstaw , do której odnoszone s  m.in. dane 

tematyczne. Dane referencyjne musz  spe nia  nast puj ce wymagania: 

 zapewnia  jednoznaczne po o enie (lokalizacj ) informacji tematycznej 

u ytkownika; 

 umo liwia  czenie danych pochodz cych z ró nych róde ; 

 stanowi  szkieletow  struktur  (kanw ) infrastruktur danych 

przestrzennych; 

 zapewnia  kontekst (odniesienie) dla przedstawianej informacji, który 

umo liwi jej lepsze rozumienie przez innych. 

Aczkolwiek brak jest cis ej i jednoznacznej definicji danych referencyjnych, 

to powszechnie za dane te uwa a si  dane wymienione w Za czniku I dyrektywy 
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INSPIRE (INSPIRE, 2007a). Dokument D2.3 (INSPIRE, 2007b), uszczegó awiaj c 

Za cznik I, formu uje w tym zakresie nast puj ce grupy i podgrupy tematyczne (Tab.1).           

Tabela 1.  Dane referencyjne wg (INSPIRE, 2007b) – pozycje zaznaczone 

1. Po o enia geograficzne 
1.1. Geograficzne systemy odniesienia 

1.2. Nazwy geograficzne 

1.3. Siatki geograficzne 

2. Jednostki administracyjne 
2.1. Oficjalne jednostki administracyjne 

2.2. Rz dowe strefy zarz dzania. 

2.3. Bloki, spisy i obwody statystyczne. 

2.4. Jednostki bezpiecze stwa 

publicznego. 

2.5. Jednostki zarz dzania i 

sprawozdawczo ci rodowiskowej. 

2.6. Kody i regiony pocztowe. 

3. Nieruchomo ci, budynki i adresy 
3.1. Nieruchomo ci. 

3.2. Budynki  

3.3. Adresy 

4. Hipsografia 
4.1. Rze ba terenu 

4.2. Batymetria 

4.3. Linie brzegowe 

5. …. 

6. Powierzchnia terenu 
6.1. Pokrycia terenowe 

6.2. Zobrazowania ortofoto 

7. Transport 
7.1. Sieci transportowe 

7.2. Us ugi transportowe 

8. Uzbrojenie terenu i urz dzenia 
8.1. Linie przesy owe i ruroci gi 

8.2.Urz dzenia ochrony 

rodowiska 

8.3. Urz dzenia produkcyjne, 

przemys  

8.4. Urz dzenia rolnicze 

8.5. Urz dzenia handlowe i us ugowe 

Jak wynika z w a ciwo ci danych referencyjnych oraz powy szego zestawienia, 

s  to dane o obiektach, których po o enie i inne cechy geometryczne i topologiczne 

s  wyznaczane metodami geodezyjnymi. S  to wi c dane, za które odpowiedzialne 

s  s u by geodezyjne i do których, w skali krajowej, maj  zastosowanie instrukcje 

i wytyczne techniczne G ównego Geodety Kraju (GGK).  

Naczelny postulat INSPIRE, jakim jest zapewnienie mo liwo ci wspó dzia ania 

(interoperacyjno ci) krajowych i europejskich infrastruktur danych przestrzennych, 

realizowany jest poprzez zawart  w normach ISO serii 19100 metodyk  modelowania 

informacji geograficznej. W przypadku krajowych danych referencyjnych oznacza to 

konieczno  dostosowania odpowiednich przepisów wykonawczych GGK do powy szej 

znormalizowanej metodyki, a w szczególno ci: 

 opisania zawartych w instrukcjach modeli informacyjnych za pomoc  

przyj tych w normach rodków formalnych (j zyki UML i XML/GML);  

 wewn trznej harmonizacji przepisów, czyli zapewnienia ich wewn trznej 

spójno ci, oraz 

 integracji tych przepisów ze znormalizowanymi modelami poj ciowymi 

geometrii i topologii, po o enia, jako ci, i in.  

Ogóln  struktur  tego procesu przedstawia Rysunek 1, podczas gdy koncepcj  

wzajemnej harmonizacji (uzgodnienia) zawartych w instrukcjach GGK przepisów 

wkonawczych oraz integracji odpowiednich struktur informacyjnych ze znorma-

lizowanymi modelami poj ciowymi omówiono w pracach (Pachelski, Parzy ski, 2007) 

oraz (Pachelski, Parzy ski, Zwirowicz, 2007). Niniejsza praca dotyczy natomiast 

znormalizowanych metod opisywania po o enia obiektów, o których dane s  
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kwalifikowane jako dane referencyjne i które s  przedmiotem omawianych przepisów 

wykonawczych GGK. 

 

Rys. 1 Harmonizacja i integracja instrukcji technicznych GGK 

W my l dokumentu D2.5 (INSPIRE, 2007c), w schemacie aplikacyjnym, b d cym 

sformalizowan  postaci  modelu poj ciowego dla danego zakresu przedmiotowego, 

po o enie obiektów mo e by  wyra ane, w zale no ci od potrzeb, za pomoc  

nast puj cych metod: 

 w sposób bezpo redni - za pomoc  wspó rz dnych (ISO 19107, 19111);  

 z wykorzystaniem siatek i nak adek (coverages) (ISO 19123); 

 w sposób po redni - za pomoc  identyfikatorów geograficznych (ISO 

19112).    

 

 

 

 

NORMY SERII 19100 (wybór) 

ISO 19107 Schemat przestrzenny  

ISO 19108 Schemat czasowy 
ISO 19109 Reguy schematu aplikacyjnego 
ISO 19110 Metodyka katalogowania 

obiektów 
ISO 19111 Odniesienia przestrzenne za 

pomoc  wspórz dnych 

ISO 19112 Opisywanie poo enia za 
pomoc  identyfikatorów geograficznych 

ISO 19116 2004 Usugi okre lania 

poo enia 
ISO 19117 Obrazowanie 
ISO 19123 Geometria i funkcje nakadek 

ISO 19125-1 rodki dost pu do obiektów 
prostych– Cz  1: Wspólna struktura 

ISO 19125-2: Informacja geograficzna – 

rodki dost pu do obiektów prostych – 
Cz  2: Opcja SQL 

ISO 19127 Systemy odniesie  

INSTRUKCJE TECHNICZNE GGK 
(wybór) 

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna 
G-2 Szczegóowa pozioma i 

wysoko ciowa osnowa geodezyjna i 
przeliczenia wspórz dnych mi dzy 
ukadami 

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe 
G-5 Ewidencja gruntów i budynków 
G-7 Geodezyjna ewidencja sieci 

uzbrojenia terenu 
K-1 Mapa zasadnicza  
K-2 Mapy topograficzne do celów 

gospodarczych 
K-3 Mapy tematyczne 
O-3 Zasady kompletowania dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej 
O-4 Zasady prowadzenia pa stwowego 

zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego 
TBD Baza danych topograficznych 
VMAP L2 Mapa wektorowa poziomu 2 
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DYREKTYWA INSPIRE, 
ZA CZNIK I: 

DANE REFERENCYJNE 

1. Systemy odniesienia za pomoc  
wspórz dnych 

2. Systemy siatek geograficznych 

3. Nazwy geograficzne 
4. Jednostki administracyjne 
5. Adresy 

6. Dziaki katastralne 
7. Sieci transportowe 
8. Hydrografia 

9. Obszary chronione 
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2. BEZPO REDNIE OPISYWANIE PO O ENIA 

Metoda ta mo e mie  zastosowanie do obiektów przestrzennych o wyra nie 

zdefiniowanych granicach, tj. do obiektów o reprezentacji geometrycznej 0-, 1- i 2-

wymiarowej (tj. jako punkty, obiekty liniowe i obiekty powierzchniowe). Kluczowymi 

dla tej metody s  normy ISO 19111 - model uk adu odniesienia oparty na 

wspó rz dnych, oraz ISO 19107 - modele geometrycznych i topologicznych 

reprezentacji obiektów przestrzennych. Bezpo rednie powi zanie modeli tych dwóch 

typów jest realizowane za pomoc  klas DirectPosition, GM_Point, GM_Position, 

GM_PointArray i GM_LineString, przedstawionych poni ej.  

1) DirectPosition (Rysunek 2) reprezentuje dziedzin  warto ci, której elementami s  

zestawy wspó rz dnych (ka dy w liczbie odpowiadaj cej wymiarowi przestrzeni), w 

ustalonym uk adzie odniesienia. 

 

 

Rys. 2. Klasa DirectPosition (wg ISO 19107) 

2) GM_Point (Rysunek 3) przypisuje po o enie, jako warto  typu DirectPosition, 

obiektowi geometrycznemu b d cemu pojedynczym punktem. St d klasa ta ma 

zastosowanie do opisania geometrii wszystkich obiektów przestrzennych typu 

punktowego. 

3) GM_Position (Rysunek 4) jest równowa na DirectPosition, kiedy podaje si  

po o enie bezpo rednio za pomoc  wspó rz dnych, b d  te  umo liwia podanie 

po o enia po rednio - poprzez odwo anie do identyfikatora punktu (GM_PointRef). 

 

 

Rys. 3. Klasa GM_Point (wg ISO 19107) 
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Rys. 4. Klasa GM_Position (wg ISO 19107) 

4) GM_PointArray umo liwia efektywn  organizacj  zespo u danych 

o po o eniu, opisuj cych tzw. punkty kontrolne krzywych i powierzchni (tak e 

bry ), w postaci tablicy punktów, której poszczególnymi elementami 

s  po o enia bezpo rednie lub po rednie (DirectPosition lub GM_PointRef)  

w GM_Position (Rysunek 5). Na podobnej zasadzie mo e by  zorganizowana siatka 

punktów (GM_PointGrid), maj ca zastosowanie  

w przypadku nak adek (Rozdzia  3). 

 

 

Rys. 5. Klasa GM_PointArray (wg ISO 19107) 

5) GM_LineString  (Rysunek 6) 

 

 

Rys. 6. Klasa GM_LineString (wg ISO 19107) 

Przyk ad I: Uogólniony obiekt punktowy OMG_ObiektPunktowy (Rysunek 7) jest 

reprezentowany geometrycznie przez atrybut typu GM_Point. Stanowi to odwo anie 

do modelu geometrii w ISO 19107 i prowadzi do opisania po o enia poprzez klas  

GM_Point. 

 

Rys. 7. Geometryczna reprezentacja obiektów punktowych 
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Przyk ad II: Obiekty przestrzenne z instrukcji G5 i K1, s  reprezentowane 

geometrycznie poprzez OMG_ObszarOgraniczonyLamana jako GM_LineString, co 

pozwala opisa  ich po o enie za pomoc  wspó rz dnych (Rysunek 8).  

Odwo anie do uk adu odniesienia nast puje poprzez powi zanie klasy DirectPosition, 

model GM w ISO 19107, z uk adem odniesienia - klas  SC_CRS (Coordinate Reference 

System) w ISO 19111 (Rysunek 9). Jak wynika z diagramu, na definicje tego ostatniego 

sk ada si : 

 definicja datum (klasa CD_Datum) - umocowanie uk adu wspó rz dnych 

w bryle Ziemi poprzez podanie wspó rz dnych punktów osnowy; 

 definicja uk adu wspó rz dnych (klasa CS_CoordinateSystem) - podanie 

orientacji i jednostek miar dla osi uk adu. 

 

Rys. 8. Geometryczna reprezentacja obiektów liniowych 

 

Rys. 9. G ówne powi zania systemu odniesie  przestrzennych CRS (wg ISO 19111) 
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3.  PO O ENIE OBIEKTÓW CI G YCH (COVERAGES) 

Do danych referencyjnych, do których zalicza si  obiekty ci g e, np. NMT i dane 

rastrowe, odnosi si  norma ISO 19123 (ISO 19123, 2005). W normie tej pokrycie 

(nak adka) definiowana jest jako obiekt, który dzia a jak funkcja, która zwraca jedn  lub 

kilka warto ci atrybutu dla ka dego po o enia bezpo redniego. Omówione s  dwa 

rodzaje pokry  (nak adek): ci g e (continuous) i dyskretne (discrete). Nak adki 

dyskretne zwracaj  t  sam  warto  dla ka dego atrybutu w ró nych punktach w obr bie 

jednego obiektu geometrycznego. Pokrycia ci g e zwracaj  ró ne warto ci dla tego 

samego atrybutu w ró nych punktach w obr bie pojedynczego obiektu geometrycznego. 

Ka da nak adka (CV_Coverage, Rysunek 10) opisana jest poprzez trzy atrybuty, dwie 

operacje i trzy asocjacje. Na podstawie podanego po o enia bezpo redniego 

wskazywana jest warto  atrybutu (operacja evaluate). Istnieje tak e mo liwo  operacji 

evaluateInverse, dzi ki której, po wprowadzeniu warto ci atrybutu, otrzymuje si  zbiór 

obiektów w danej dziedzinie. Asocjacja Coordinate Reference System czy nak adk  

z systemem odniesienia opartym na wspó rz dnych, w którym zdefiniowane 

s  po o enia obiektów. Klasa SC_CRS zdefiniowana jest w normie ISO 19111. 

 

Rys. 10. Diagram klas UML dotycz cy nak adki (coverage) 
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W przypadku zbioru regularnie rozmieszczonych punków p aszczyzny (GRID, 

CV_GRID, Rysunek 11) wyró ni  mo na jego dwa podtypy: zbiór punktów, dla których 

wyst puje liniowa zale no  mi dzy wspó rz dnymi punktów i wspó rz dnymi 

zewn trznego systemu odniesienia, opartego na wspó rz dnych (CV_RectifiedGrid,  

Rysunek 11) oraz zbiór punktów zwi zany z transformacj , która jest u yta do konwersji 

wspó rz dnych punktów do warto ci wspó rz dnych odniesionych do zewn trznego 

systemu odniesienia opartego na wspó rz dnych (CV_ReferenceableGrid). Klasa 

CV_RectifiedGrid powinna by  zdefiniowana w okre lonym systemie odniesienia 

opartym na wspó rz dnych. 

Klasa CV_ReferenceableGrid ma atrybut coordinateTransform, który opisuje 

operacj  transformacji wspó rz dnych, u yt  do przeliczania warto ci wspó rz dnych 

GRID do wspó rz dnych wyra onych w okre lonym systemie odniesienia. Operacje 

transformacji wspó rz dnych omówione s  w normie ISO 19111.  

 

 

Rys. 11. Diagram klas UML dotycz cy GRID 

4. IDENTYFIKATORY GEOGRAFICZNE 

Jest to sposób okre lania po o enia, który w geodezji jest praktycznie nie wykorzy-

stywany, natomiast jest bardzo ,,przyjazny’’ u ytkownikom z innych dziedzin.  

W za czniku I Dyrektywy INSPIRE (INSPIRE, 2007a) jako przyk ady danych 

referencyjnych s  podane m.in. identyfikatory geograficzne: nazwy geograficzne, 
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jednostki administracyjne, adresy. Norma (ISO 19112, 2003) jest po wi cona okre laniu 

po o enia przy wykorzystaniu identyfikatorów geograficznych. Koncepcja 

wykorzystania identyfikatorów geograficznych jest przedstawiona na Rysunku 12. 

 

Rys. 12. Okre lanie po o enia za pomoc  identyfikatorów geograficznych 

 

W definicji uk adu odniesienia podane jest jakimi identyfikatorami (name) 

operujemy i czego (theme) one dotycz . W Tabeli 2 przedstawiony jest przyk ad 

okre lenia uk adu odniesienia dla adresów. 

Tabela  2  Przyk ad uk adu odniesienia dla identyfikatora geograficznego – adresy 

Nazwa atrybutu Przyk ad 
name adresy 

domainOfValiditi Polska 

theme nieruchomo ci 

overallOwner Wydzia  Udost pniania Informacji w Departamencie 

Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw 

Wewn trznych i Administracji (dawniej: Centralne 

Biuro Adresowe) 

locationType województwo, powiat, gmina, miasto/miejscowo , 

dzielnica/osiedle, ulica 

Jak mo na zauwa y , w ostatnim wierszu Tabeli 2 jest wymienionych kilka typów 

locationType. W Polsce najcz ciej pos ugujemy si  skrócon  wersj  adresu, 

tj. Warszawa, ul. Z ocienia 8 m. 18. Pe en adres (zgodnie z norm ) powinien wygl da  

nast puj co: Polska, woj. Mazowieckie, powiat Warszawa-Zachodni, miasto Warszawa, 

dzielnica Wola, ulica Z ocienia, numer 8 mieszkania 18. Klasa SI_LocationInstance jest 

„implementacj ” klasy SI_LocationType. W powy szym przyk adzie pe nego adresu 

instancj  typu: województwo jest „Mazowieckie”. Dok adnie wyja nia to Tabela 3. 
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Tabela 3. Przyk ady instancji SI_LocationInstance klasy SI_LocationType 

SI_LocationType SI_LocationInstance 

województwo Mazowieckie 

powiat Warszawa-Zachodni 

miasto Warszawa 

ulica Z ocienia 

Klasa SI_LocationType ma odwo ania do siebie (child i parent na Rysunku 12). 

Oznaczaj  one nadrz dno  (parent) i podrz dno  (child) typów lokalizacji. 

Nadrz dnym typem dla powiatu b dzie województwo. Dla województwa powiat jest 

typem podrz dnym. W SI_LocationInstance wyst puje warunkowy atrybut position typu 

GM_Point. Jest on warunkowy, poniewa  je li wykorzystywany identyfikator 

geograficzny nie podaje wystarczaj cych informacji do jednoznacznej lokalizacji, 

atrybut position staje si  atrybutem obligatoryjnym. W przeciwnym przypadku nie jest 

on potrzebny. Klasa SI_Gazetteer reprezentuje typ, w którym s  przechowywane 

konkretne lokalizacje. Jest to katalog z rekordami danych.  
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REFERENCE DATA: DESCRIBING POSITION OF THE FEATURES 
ACCORDING TO THE ISO SERIES 19100 STANDARDS 

KEY WORDS: describing position, ISO standards, reference data, INSPIRE  

SUMMARY: Reference (georefernce) data enable spatial location of each geographic information 

and are the basis for thematic data. They are produced by surveys and have to meet the standards 

set by the Head Office of Geodesy and Cartography. However, considering the need of 

interoperability between the national the European Spatial Data Infrastructures, which result from 

the implementation of INSPIRE, the Polish standards should be harmonized with the ISO series 

19100 standards and with the GI methodology. The standards and the INSPIRE documents show 

that there are three methods of describing the spatial referencing: a direct approach, i.e., the 

coordinates (ISO 19107, 19111); an indirect approach, i.e., geographic identifiers (ISO 19112); 

and the coverages (ISO 19123). This paper describes the approaches to describe spatial 

characteristics of the features.      
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