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Definicja - System Informacji Przestrzennej 

System informacji przestrzennej (SIP / GIS) to efektywny 
zestaw narzędzi do gromadzenia, przechowywania, 
wyszukiwania, transformacji oraz obrazowania danych 
przestrzennych pochodzących z realnego świata 
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Przykład warstw (klas obiektów) GIS na temat 
zanieczyszczenia gleb użytków rolnych w Zabrzu 



www.in2in.pl 

Definicje – geobaza jako struktura do przechowania danych w ArcGIS 

Geobaza to struktura do przechowywania danych i 
zarządzania danymi w ArcGIS. Przechowuje ona geometrię, 
odniesienie przestrzenne, atrybuty i reguły zachowań danych. 
Podstawowymi elementami geobazy mogą być: 
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 Zestaw danych – zbiór klas obiektów przestrzennych 
zmagazynowanych razem o tym samym odniesieniu 
przestrzennym 

 Klasa obiektów – zbiór obiektów geograficznych o tym 
samym typie geometrii (punkt, linia, wielobok) i tym samym 
odniesieniu przestrzennym 

 Zestaw danych rastrowych – przestrzenny model danych 
rastrowych, który jest przechowany na dysku lub w geobazie 

 Tabela – zbiór elementów danych zorganizowanych w 
wiersze i kolumny w taki sposób, iż każdy wiersz reprezentuje 
jeden obiekt, a każda kolumna reprezentuje jeden atrybut 
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Definicje – geoportal i WMS 

 Geoportal to dedykowany portal internetowy, który pozwala na wyszukiwanie 
i dostęp do informacji przestrzennej oraz realizację usług w zakresie 
wyświetlania, edycji oraz analizy danych geograficznych za pośrednictwem 
Internetu i przy użyciu przeglądarki internetowej. Geoportal stanowi 
internetowy system informacji przestrzennej, w którym przeglądarka 
internetowa funkcjonuje jako klient GIS 

 Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych 
przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej 

Link do zasobów WMS:  

http://geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms 

http://geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms
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INSPIRE. Infrastruktura informacji przestrzennej 

Oznacza: 

Metadane 

Zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych 

Usługi i technologie sieciowe 

Porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania 

Mechanizmy kontroli i monitorowania, 

Procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępnione zgodnie 
z dyrektywą INSPIRE 
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INSPIRE. Pojęcia podstawowe 

 Dane przestrzenne: wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio 
(współrzędne) lub pośrednio (nazwa, adres) do określonej lokalizacji 

 Zbiór danych przestrzennych: rozpoznawalny ze względu na wspólne 
cechy zestaw danych przestrzennych 

 Usługi danych przestrzennych: operacje, które są wykonywane przez 
aplikację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach 
danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych 

 Metadane: informacje opisujące zbiory danych przestrzennych oraz 
umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie 
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Akty prawne 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej, Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 

• Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do 
informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji 
publicznej” (Art. 2, punkt 1) 

 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 
przestrzennej, Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, Dz. U. 2014 poz. 897 
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Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, Art. 40a. 
Punkt 2. 

Nie pobiera się opłaty za:  
1. udostępnianie zbiorów danych: 

1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, 

2. państwowego rejestru nazw geograficznych, 

3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, 

4. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100m; 

2. udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego: ... w celu prowadzenia badań naukowych oraz 
prac rozwojowych jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z 
późn. zm.10) 
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Elementy GIS oprogramowanie w IETU 

L.p. Nazwa produktu Ilość 

1 ArcGIS 10.2.2 for Desktop. Licence type: Advanced  6 

2 Spatial Analyst 6 

3 3D Analyst 3 

4 Network Analyst 3 

5 Geostatistical Analyst 3 

6 Data Interoperability 1 

7 QGIS ~3 
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Elementy GIS – personel (kwalifikacje) 

 ArcGIS Desktop II: Narzędzia i funkcjonalność (wersja 10) 
10 osób przeszkolonych w okresie 9-11/05/2012 
Joachim Bronder, Piotr Cofałka, Jacek Długosz, Justyna Gorgoń, Katarzyna Korszun, 
Włodzimierz Łukasik, Iwona Owczarska, Maciej Rzychoń, Grzegorz Szojda, Michał Szot 

 ArcGIS Desktop II: Narzędzia i funkcjonalność (wersja 10) 
6 osób przeszkolonych w okresie 12-14/09/2012 
Bartosz Nowak, Joanna Piasecka, Marta Pogrzeba, Anicenta Bubak, Katarzyna Samborska, 
Leszek Grzegorek 

 ArcGIS Desktop III: Zadania i analizy przestrzenne (wersja 10) 
10 osób przeszkolonych w okresie 8-9/04/2013 
Joachim Bronder, Piotr Cofałka, Jacek Długosz, Justyna Gorgoń, Katarzyna Korszun, 
Włodzimierz Łukasik, Bartosz Nowak, Iwona Owczarska, Joanna Piasecka, Grzegorz Szojda 
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Elementy GIS – personel (kwalifikacje) 

 Krystyna GIS 
Joanna Piasecka 

 Quantum GIS - obsługa oprogramowania Quantum GIS 
poziom podstawowy – listopad 2014 
Joachim Bronder, Joanna Piasecka, Włodzimierz Łukasik 

 Quantum GIS - obsługa oprogramowania Quantum GIS 
poziom zaawansowany – listopad 2014 
Joachim Bronder, Joanna Piasecka 
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Elementy GIS - źródła danych 

 Poziom europejski / krajowy: 
 Directorate-General Enterprise and Industry (DG-ENTR), European 

Commission (EC) 

 European Environment Agency (EEA) 

 Directorate-General Enterprise and Industry (DG-ENTR), 

 Directorate-General for Regional Policy 
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Elementy GIS - źródła danych 

 Poziom krajowy 
 Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

 Poziom wojewódzki 
 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Katowicach 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach 
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Dane: poziom europejski 

L.p. Dane przestrzenne Źródło / Licencja 

1 
EU-DEM (Europejski model wysokościowy – 
siatka 25m) 

„Produced using Copernicus data 
and information funded by the 

European Union - EU-DEM layers” 

2 
EEA FTSP degree of soil sealing (Stopień 
uszczelnienia gleb – siatka 20m) 

European Environment Agency (EEA) 

3 Urban Atlas (dane wektorowe, skala 1:10000) 
Directorate-General Enterprise and 

Industry (DG-ENTR), Directorate-
General for Regional Policy 

4 
Corine Land Cover 2006 seamless vector data. 
Version 17 (12/2013) (Pokrycie powierzchni, 
skala 1: 000 000) 

European Environment Agency (EEA) 
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Dane: poziom europejski 

L.p. Dane przestrzenne Źródło / Licencja 

5 European river catchments (dane wektorowe) 
European Environment 

Agency (EEA) 

6 
Nationally designated areas (CDDA) (Parki Krajobrazowe, Parki 
Narodowe, Rezerwaty Przyrody – dane wektorowe) 

European Environment 
Agency (EEA) 

7 
Natura 2000 data - the European network of protected sites 
(Obszary Natura 2000; Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa 
Ptasia – dane wektorowe) 

Directorate-General for 
Environment (DG ENV) 

8 EPER - The European Pollutant Emission Register  EEA 
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Dane: poziom krajowy 

L.p. Dane przestrzenne Źródło 

1 
Państwowy Rejestr Granic (PRG) - granice jednostek 
administracyjnych 

CODGiK 

2 Państwowy Rejestr Granic (PRG) - granice specjalne CODGiK 

3 Państwowy Rejestr Granic (PRG) - punkty adresowe CODGiK 

4 
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) – nazwy 
miejscowości 

CODGiK 

5 
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) –  nazwy 
obiektów fizjograficznych 

CODGiK 
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Dane: poziom krajowy 

L.p. Dane przestrzenne Źródło 

6 
BDO250GIS - Baza danych obiektów 
ogólnogeograficznych w skali 1:250 000 

CODGiK 

7 NMT100 - Numeryczny Model Terenu - siatka 100m CODGiK 

8 
Baza danych pokrycia/ użytkowania ziemi CORINE 
Land Cover dla roku 2006 dla obszaru Polski 

Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska (GIOŚ) 

9 
Jednolita baza danych zmian pokrycia/ użytkowania 
ziemi CORINE Land Cover 2000-2006 

GIOŚ 
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Dane: poziom  wojewódzki – zakupione przez IETU w WODGIK ze środków  in2in 

L.p. Dane przestrzenne 
Typ 

danych 
Ilość 

arkuszy 

1 NMT 2009 r. 1:10 000 układ 1992 
TIN 

(wektor) 
703 

2 Ortofotomapa 2009 r. 1:5 000 układ 1992 raster 2630 

3 Mapa topograficzna 1:10 000 układ 1942  raster 
275 

4 Mapa topograficzna 1:10 000 układ 1992  raster 

5 Mapa topograficzna 1:10 000 układ 1965 strefa 1 raster 64 

6 Mapa topograficzna 1:10 000 układ 1965 strefa 5 raster 235 

7 Bank Danych Obiektów Topograficznych (BDOT w skali 1:10 000) wektor 703 

8 Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000 wektor 58 

9 Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 wektor 5 powiatów 
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Dane: poziom  wojewódzki – inne dane 

L.p. Dane przestrzenne Źródło 

10 Mapy Gospodarcze Leśne (typy, gatunki gleb, siedliska, adresy wydzieleń) RDLP Katowice 

11 Mapy glebowo-rolnicze (aglomeracja katowicka) Projekty IETU 

12 
Monitoring zanieczyszczenia gleb (Dane dla dawnego województwa 
katowickiego – OBKiŚ / IETU) 

Projekty IETU / 
OBKiŚ 

13 
Monitoring zanieczyszczenia (Dane dla dawnego województwa 
katowickiego – WSSE Katowice, okres 1970-1997) 

WSSE 
Katowice 

14 
Dekodery Sekcji Map (Układ PUW 1992, skale: 1:100 000; 1:50 000; 1:25 
000; 1: 10 000; 1:5 000. Układ PUW 1965 skala 1:10 000, strefy I, V) 

IETU GIS 
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Bank Danych Obiektów Topograficznych 
Warstwy informacyjne  w ramach BDOT – alfabetycznie (część 1) 

L.p. Kod Dane przestrzenne Typ 

1 ADGM A Obszary gmin wieloboki 

2 ADMS A Obszary miejscowości  wieloboki 

3 ADOE A Obręby ewidencyjne wieloboki 

4 ADOL A Oddziały leśne wieloboki 

5 ARAD P Punkty adresowe punkty 

6 BBBD A Budynki wieloboki 
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Bank Danych Obiektów Topograficznych 
Warstwy informacyjne  w ramach BDOT – alfabetycznie (część 2) 

L.p. Kod Dane przestrzenne Typ 

7 BBCM A Budowle cmentarne wieloboki 

8 BBHY A Budowle hydrotechniczne wieloboki 

9 BBHY L Budowle hydrotechniczne linie 

10 BBIB A Inne budowle (trybuny, estrada) wieloboki 

11 BBIU A Inne budowle wieloboki 

12 BBIU P 
Inne urządzenia techniczne 
(transformator, itd.) 

punkty 
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Bank Danych Obiektów Topograficznych 
Warstwy informacyjne  w ramach BDOT – alfabetycznie (część 3) 

L.p. Kod Dane przestrzenne Typ 

13 BBMO L budowle mostowe linie 

14 BBOG L Ogrodzenia linie 

15 BBSP A Budowle sportowe wieloboki 

16 BBSP L Budowle sportowe linie 

17 BBTS L Urządzenia transportowe linie 

18 BBTS P Urządzenia transportowe punkty 
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Bank Danych Obiektów Topograficznych 
Warstwy informacyjne  w ramach BDOT – alfabetycznie (część 4) 

L.p. Kod Dane przestrzenne Typ 

19 BBUD A Umocnienia drogowe lub kolejowe wieloboki 

20 BBUD L Umocnienia drogowe lub kolejowe linie 

21 BBUW L Umocnienia wodne linie 

22 BBWT A Wysokie budowle techniczne wieloboki 

23 BBWT P Wysokie budowle techniczne punkty 

24 BBZM L Budowle ziemne linie 
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Bank Danych Obiektów Topograficznych 
Warstwy informacyjne  w ramach BDOT – alfabetycznie (część 5) 

L.p. Kod Dane przestrzenne Typ 

25 BBZT A Zbiorniki techniczne wieloboki 

26 BBZT P Zbiorniki techniczne punkty 

27 KUAA A Kompleksy użytkowania terenu wieloboki 

28 OIKM A Obiekty związane z komunikacją wieloboki 

29 OIKM P Obiekty związane z komunikacją punkty 

30 OIMO A Mokradła wieloboki 
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Bank Danych Obiektów Topograficznych 
Warstwy informacyjne  w ramach BDOT – alfabetycznie (część 6) 

L.p. Kod Dane przestrzenne Typ 

31 OIOR A Obiekty o znaczeniu orientacyjnym wieloboki 

32 OIOR L Obiekty o znaczeniu orientacyjnym linie 

33 OIOR P Obiekty o znaczeniu orientacyjnym punkty 

34 OIPR L Obiekty przyrodnicze linie 

35 OIPR P Obiekty przyrodnicze punkty 

36 OISI A Trzciny, sitowia wieloboki 
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Bank Danych Obiektów Topograficznych 
Warstwy informacyjne  w ramach BDOT – alfabetycznie (część 7) 

L.p. Kod Dane przestrzenne Typ 

37 OSGE P Punkty osnowy geodezyjnej punkty 

38 OSPG P Punkty graniczne państwa punkty 

39 PKBR A Tereny gruntów odsłoniętych wieloboki 

40 PKKR A Tereny roślinności krzewiastej wieloboki 

41 PKLA A Tereny leśne lub zadrzewione wieloboki 

42 PKNT A Inne tereny niezabudowane wieloboki 
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Bank Danych Obiektów Topograficznych 
Warstwy informacyjne  w ramach BDOT – alfabetycznie (część 8) 

L.p. Kod Dane przestrzenne Typ 

43 PKTK A 
Tereny pod drogami kołowymi, 
szynowymi i lotniskowymi 

wieloboki 

44 PKTR A 
Tereny roślinności trawiastej upraw 
rolnych 

wieloboki 

45 PKUT A Tereny upraw trwałych wieloboki 

46 PKWO A Obszary wód wieloboki 

47 PKZB A Tereny zabudowy wieloboki 

48 SKJZ L Odcinki jezdni linie 
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Bank Danych Obiektów Topograficznych 
Warstwy informacyjne  w ramach BDOT – alfabetycznie (część 9) 

L.p. Kod Dane przestrzenne Typ 

49 SKKL L Tory lub zespoły torów linie 

50 SKPP L Odcinki przepraw linie 

51 SKRP L Ciągi ruchu pieszego i rowerowego linie 

52 SUEN L Odcinki linii elektroenergetycznych linie 

53 SURU L Odcinki przewodów rurowych linie 

54 SUTL L Odcinki linii telekomunikacyjnych linie 
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Bank Danych Obiektów Topograficznych 
Warstwy informacyjne  w ramach BDOT – alfabetycznie (część 10) 

L.p. Kod Dane przestrzenne Typ 

55 SWML L Odcinki rowów melioracyjnych linie 

56 SWRK L Odcinki rzek i kanałów linie 

57 TCPY A Parki krajobrazowe wieloboki 

58 TCRE A Rezerwaty wieloboki 



www.in2in.pl 

Regulamin korzystania z danych WODGiK – zasady ogólne 

W przypadku danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (dane WODGiK) zgodnie z zapisami zawartymi w 
Zezwoleniu Marszałka Województwa Śląskiego, zobowiązuje się 
Zamawiającego do zamieszczenia w raportach, publikacjach, 
opracowaniach, na stronach WWW, itp. informacji określającej 
pochodzenie materiałów o następującej treści: „Wykorzystano 
materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego na podstawie Zezwolenia Nr …… Marszałka 
Województwa Śląskiego” oraz numeracji każdego reprodukowanego 
egzemplarza. Każdorazowo należy podać odpowiedni numer 
zezwolenia. 
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Regulamin korzystania z danych WODGiK - numery zezwoleń 

 Numer zezwolenia 12/2013: 
 Bank Danych Obiektów Topograficznych, 

 Numeryczny Model Terenu, 

 Ortofotomapa, 

 Mapy topograficzne województwa śląskiego, 

 Numer zezwolenia 16/2013: 
 Mapa hydrograficzna województwa śląskiego, 

 Mapa glebowo-rolnicza powiatu bieruńsko-lędzińskiego, 

 Mapa glebowo-rolnicza powiatu częstochowskiego, 

 Mapa glebowo-rolnicza powiatu raciborskiego, 

 Mapa glebowo-rolnicza powiatu rybnickiego i 

 Mapa glebowo-rolnicza powiatu zawierciańskiego. 
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Regulamin korzystania z danych WODGiK – tekst regulaminu 

1. W zasobie informacji przestrzennych Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
gromadzone są dane wytworzone przez IETU oraz pozyskane z Instytucji zewnętrznych 
na podstawie odrębnych umów. 

2. Udostępnienie danych następuje po podpisaniu przez użytkownika umowy na 
udostępnianie danych z wewnętrznego zasobu informacji przestrzennej IETU. 

3. Dane mogą być kopiowane wyłącznie na komputer przekazany użytkownikowi przez 
IETU. 

4. Danych, udostępnianych na realizację wyżej wymienionego projektu nie można 
kopiować na komputery prywatne pracownika ani na komputery osób trzecich. 

5. Po przekazaniu udostępnionych danych, osoba, której je przekazano jest całkowicie 
odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. 
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Regulamin korzystania z danych WODGiK – tekst regulaminu 

6. Przekazane dane mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie do realizacji 
wyszczególnionego w umowie na udostępnianie danych projektu. 

7. Po zakończeniu projektu przekazane „surowe” dane przestrzenne należy niezwłocznie 
usunąć ze wszystkich komputerów pozostających w dyspozycji pracownika. 

8. Stroną techniczną udostępniania danych zajmuje się Kierownik Zespołu GIS, a w razie 
jego nieobecności inny upoważniony pracownik Zespołu GIS.  

9. Użytkownik zobowiązuje się do precyzyjnego cytowania źródła pochodzenia danych 
przy ich wykorzystaniu do publikacji, ekspertyzy, analizy, geoportalu, zgodnie z 
zapisami zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  

10. Opracowania i analizy wykonane na podstawie wyżej wymienionych danych stanowią 
własność intelektualną IETU. 
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Regulamin korzystania z danych WODGiK – tekst regulaminu 

11. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika warunków niniejszego 
regulaminu stosowane będą procedury przewidziane w ustawie o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 90, poz. 631 z 2006 r. z 
późniejszymi zmianami) oraz zapisy zawarte w regulaminie wewnętrznym IETU. 

12. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami licencyjnymi dotyczących 
udostępnionych mu danych i do przestrzegania tych warunków. 

13. IETU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady, ani też skutki wyboru i stosowania 
przez użytkownika udostępnionych danych. 

14. Warunkiem udostępniania danych z wewnętrznego zasobu informacji przestrzennej jest 
zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie własnoręcznego i czytelnego 
podpisu obu stron na umowie na udostępnianie danych. 
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Regulamin korzystania z danych WODGiK – tekst regulaminu 

15. W przypadku realizacji projektu w konsorcjum, w którym IETU jest koordynatorem 
całego projektu lub koordynatorem pakietu zadaniowego, można wyżej wymienione 
dane udostępnić konsorcjantowi lub podwykonawcy, który wykonuje pracę na rzecz 
IETU, pod warunkiem przyjęcia przez tego konsorcjanta lub podwykonawcę 
obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, pod rygorem zapłaty niewyłącznej 
kary umownej w wysokości kary nałożonej na IETU przez instytucję zewnętrzną 
posiadającą prawa do tych danych, nie mniej niż 5 000 złotych. 

16. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2014 roku.  
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Umowa na udostępnianie danych z wewnętrznego 
zasobu informacji przestrzennej IETU 
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Tabela map do udostępnienia 

1 Zasięg danych można ustalić przy pomocy geoportalu projektu in2in 



www.in2in.pl 

Rozwiązanie alternatywne 

 Pozyskania danych wolnych od opłat dla projektów 
naukowo-badawczych 

 Zakup danych dla projektów wdrożeniowych 

Link do kalkulatora opłat CODGiK: 

http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html 

http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html
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Geoportal danych projektu in2in 

 Aplikacja pracująca w oknie przeglądarki internetowej 
przedstawiające przykładowe dane Wewnętrznego 
Systemu Informacji Przestrzennej IETU. 

 Opracowano w ramach projektu in2in  

Link do geoportalu: 

http://dp2-tst-gis2/in2in/ 

http://dp2-tst-gis2/in2in/
http://dp2-tst-gis2/in2in/
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http://83.230.127.213:8081/in2in/
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Dotychczasowe zastosowania danych WODGiK 

 Zintegrowane podejście do problemów obszarów 
funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i 
Świętochłowic - określenie obszaru funkcjonalnego poprzez 
jego identyfikację i delimitację 

 Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa do 2030 r. 

 Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania 
wodami w zlewni (CRIS) 
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Najbliższe plany 

 Grudzień 2014: Przeszkolenie 5 pracowników IETU w 
zakresie obsługi oprogramowania GIS na poziomie 
podstawowym i średniozaawansowanym 
Ewa Błaszczyk, Mariusz Kalisz, Dominik Książek, Marek Matejczyk, 
Oktawian Pastucha 

 Grudzień 2014/ styczeń 2015: Pozyskanie 4,2TB danych 
laserowych NMT .LAS dla obszaru województwa śląskiego 

 Początek 2015: udoskonalenie geoportalu projektu in2in 
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W prezentacji wykorzystano materiały z wojewódzkiego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie 
Zezwolenia Nr 12/2013 Marszałka Województwa Śląskiego 



Dziękuję za uwagę 

Joachim Bronder 
dane kontaktowe: 
bron@ietu.katowice.pl 
32 254 60 31 wew. 240 


