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Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa Łódzkiego (IRSIP WŁ)

Lata realizacji: 2009 – 2014

Poziom dofinansowania: 65,37%

Formuła realizacji: Partnerstwo

Lider Partnerstwa: Województwo Łódzkie (Departament Geodezji
i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego)

Partnerzy: 12 samorządów szczebla powiatowego







Bazy danych:
• EGIB
• Cyfryzacja zasobu:

• Mapa zasadnicza
• Skanowanie dokumentacji

• Baza Danych Obiektów Topograficznych 
(BDOT10k)

• Adresy

Sprzęt:
• Serwery
• Desktopy
• Urządzenia plotująco – skanujące

Oprogramowanie:
• Oracle
• GIS/CAD
• Geoportale



Przestrzenne bazy danych utworzone w ramach 
projektu przez samorząd województwa

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k):

BDOT10k jest podstawowym źródłem informacji o lokalizacji przestrzennej i charakterystyce 
obiektów topograficznych, którego prowadzenie należy do kompetencji marszałka 
województwa. Do utworzenia i aktualizacji BDOT10k wykorzystywanych jest wiele źródeł 
danych referencyjnych.
Podstawowe z nich wchodzą w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
• Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)
• Państwowy rejestr granic (PRG)
• Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
• Państwowy rejestr nazw geograficznych (PRNG)
• Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
• Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)
• Zobrazowania lotnicze, ortofotomapa i numeryczny model terenu

Rejestry prowadzone przez inne instytucje (przykłady):
• Krajowy rejestr urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT)
• Rejestr zabytków nieruchomych
• Mapa podziału hydrograficznego Polski (MPHP)
• Dane od zarządców dróg

Dane pozyskane z wywiadu terenowego



Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

jednostki podziału administracyjnego

pokrycie terenu
użytkowanie terenu
tereny chronione

sieć komunikacyjna

sieć cieków

budynki, budowle i urządzenia

sieć uzbrojenia terenu
obiekty inne

9 głównych klas obiektów (warstw)



Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

• utworzona w 2013 roku w drodze 
zamówienia publicznego.

• podział na 3 etapy
• wieloetapowy proces kontroli

Przykładowe zastosowania:
• Planowanie przestrzenne
• Geoportale
• Zarządzanie ryzykiem powodziowym
• Centra powiadamiania ratunkowego
• Produkcja map topograficznych i 

tematycznych
• Studia wykonalności projektów tras 

komunikacyjnych
• Oceny oddziaływania na środowisko



Baza danych o glebach
(Mapy glebowo – rolnicze w skali 1:5000)

1:5000 RASTRY

DOKUMENTACJA

1:5000 WEKTOROWA



Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla
urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości,
ulic i adresów (Dz. U. 2012 r. poz. 125).

Baza Adresowa Województwa Łódzkiego to nie tylko dane, ale również całe
środowisko informatyczne (bazy danych, serwery, procedury, kopie zabezpieczające)
pozwalające na bezpieczną pracę każdego Operatora (pracownika urzędu gminy).

Baza Adresowa Województwa Łódzkiego (BAWL) 



BAWL – podział ról:

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego
• administruje bazą oraz systemem,
• zarządza użytkownikami systemu,
• udostępnia aplikację do prowadzenia Bazy Adresowej Województwa

Łódzkiego,
• udostępnia dane referencyjne.

Gminy realizują zadania własne – prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic
i adresów na udostępnionym całkowicie bezpłatnym środowisku (Baza Adresowa
Województwa Łódzkiego).



Istnieje możliwość przypisania do adresu atrybutów
specjalnych. Nazwy atrybutów specjalnych tworzone są
osobno dla każdej gminy. Dodawanie, edycja, usuwanie
wartości atrybutów specjalnych przez operatora nie ma
wpływu na wprowadzone dane adresowe. Informacje
zawarte w tabeli atrybutów dodatkowych nie są widoczne
dla użytkownika publicznego.

Atrybutami specjalnymi są np.: informacja o umowie
dotyczącej wywozu śmieci, informacja czy posesja posiada
płot, każda informacja, która jest istotna ze względu na
specyfikę danego obszaru.

Tabela atrybutów specjalnych zawiera: 3 atrybuty
tekstowe (250 znaków), 5 atrybutów liczbowych integer,
3 atrybuty logiczne True/False, 3 atrybuty tekstowe (24
znaki).



Zaangażowanie gmin z terenu województwa we wdrożenie 
Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego

Dotychczas deklaracje uczestnictwa złożyło 136 gmin.

Upoważnienie do aktualizacji Państwowego Rejestru Granic danymi 
adresowymi udzieliło 105 gmin



Dane z Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego są publicznie dostępne
za pośrednictwem Geoportalu Województwa Łódzkiego
www.geoportal.lodzkie.pl

Aplikacja do prowadzenia Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego
dostępna tylko dla upoważnionych operatorów
www.adresy.lodzkie.pl

http://www.adresy.lodzkie.pl/�
http://www.adresy.lodzkie.pl/�


Baza Adresowa Województwa Łódzkiego oraz Geoportal
Województwa Łódzkiego są w pełni zintegrowane ze sobą.

Wzajemnie „zasilają się” danymi.



Baza Adresowa Województwa Łódzkiego w aplikacji mobilnej umożliwia
przeglądanie danych przestrzennych z zakresu województwa łódzkiego, jak również
wykonywanie analiz i pomiarów. Dane prezentowane w aplikacji są pobierane
z Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego oraz Geoportalu Województwa
Łódzkiego. Dla użytkowników zalogowanych istnieje dodatkowa opcja zgłaszania
błędów.
Linki do aplikacji można pobrać ze strony www.rsip.lodzkie.pl

http://www.rsip.lodzkie.pl/�


Od września 2013 r. funkcjonuje ogólnie dostępna aplikacja mapowa –
Geoportal Województwa Łódzkiego 

www.geoportal.lodzkie.pl

Geoportal Województwa Łódzkiego

27

Aplikacja mapowa GWŁ:
• dostępna za pomocą przeglądarki internetowej,

nie wymaga instalacji dodatkowego
oprogramowania,

• „interaktywnie” prezentuje zbiory danych
przestrzennych (referencyjne i tematyczne),

• oferuje funkcjonalności do przeglądania
zbiorów danych przestrzennych oraz prostych
analiz.

http://www.geoportal.lodzkie.pl/�


RSIP WŁ GEPORTAL: Referencyjne i tematyczne zbiory danych 

Zbiory referencyjne stanowią materiały państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego:

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) - 1: 10 000
Ortofotomapy
Mapa wektorowa poziomu 2 (VMapL2) – 1: 50 000
Baza Danych Ogólnogeograficznych – 1:250 000
przy współpracy z powiatową administracją geodezyjną: elementy    

ewidencji gruntów i budynków  - działki ewidencyjne
Adresy (aktualizowane na bieżąco przez współpracujące Urzędy Gmin)
Miejscowości, PRNG
Państwowy Rejestr Granic



RSIP WŁ GEPORTAL: Zbiory danych referencyjne i tematyczne

Mapy (bazy) tematyczne:
glebowo – rolnicze: rastrowe i wektorowe
geologiczne
oferty inwestycyjne wraz ze zdjęciami
obiektów użyteczności publicznej
baza Fundacji i Stowarzyszeń
obwody łowieckie
mapy historyczne
polityka społeczna
programy ochrony powietrza
dotacje
quiz questing
inne…



13 modułów tematycznych:

• Portal województwa
• Portal inwestora
• Polityka społeczna
• Dotacje
• Społeczeństwo obywatelskie
• Ortofotomapa
• Portal łowiectwa
• Portal map glebowo – rolniczych 

i geologicznych
• Programy ochrony powietrza
• Mapy historyczne
• Baza Adresowa Województwa 

Łódzkiego
• Portal udostępniania map
• Portal obiektów uż. publ.





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Geodezji i Kartografii

Aleksander Bielicki
Geodeta Województwa Łódzkiego

Andrzej Dziubiński
Naczelnik Wydziału – WODGiK

www.geoportal.lodzkie.pl
www.rsip.lodzkie.pl

http://www.geoportal.lodzkie.pl/�
http://www.rsip.lodzkie.pl/�
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