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System Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego (SITWP) 

 

        

 - Realizację SITWP rozpoczęto od 1999 roku.  

 

 - System z założenia miał spełniać rolę narzędzia wspierającego prace administracji na szczeblu  

   wojewódzkim. 

 

 - Od początku prac nad systemem zakładano jego kompleksowy rozwój, zapewniający zaspokojenie    

   potrzeb wielu użytkowników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

 

 - Podstawowe dane przestrzenne zasilające  system informacji o terenie, pochodzą z Wojewódzkiego  

   Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

 

 - Jednostką nadzorującą działanie SITWP jest obecnie Departament Majątku i Geodezji 
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Struktura organizacyjna (SITWP) 

 

        

 System Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego zarządzany jest przez Departament Majątku i 

Geodezji.   

  

 System służy realizacji podstawowych zadań Samorządu Województwa przez jego różne jednostki 

statutowe bazujące na danych przestrzennych tj.  

 - Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego,  

 - Departament Majątku Województwa,  

 - Departament Środowiska i Rolnictwa,  

 - Departament Infrastruktury,  

 - Departament Turystyki i Promocji, 

 - i inne.  

 

 Główna część systemu funkcjonuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, zaś poza 

nim poprzez udostępnienie części danych wchodzących w skład systemu za pośrednictwem 

przygotowanych map interaktywnych, udostępniona jest przez Internet szerszemu gronu odbiorców 

indywidualnych i instytucjonalnych. 
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Zasoby danych (SITWP) 

 

       W dużym zakresie pochodzą z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jak również  

       z zasobów jednostek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

 

      Do głównych zasobów przestrzennych zasilających system informacji o terenie należą:  

 

I. Dane wektorowe: 

 - Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) o szczegółowości 1:10 000, 

   (jednostki podziału terytorialnego, budynki, budowle i urządzenia, kompleksy użytkowania 

   terenu, obiekty inne, pokrycie terenu, sieć komunikacyjna, sieć uzbrojenia terenu, sieć wodna, 

   tereny chronione) 

 - warstwy informacyjne opracowywane w ramach poszczególnych jednostek  urzędu, 

 - warstwy tematyczne dot. hydrografii, sozologii, ochrony środowiska. 

 

II. Dane rastrowe: 

 - mapy topograficzne opracowane w skalach: 1:10 000 – 1:100 000, 

 - mapy przeglądowe:  1:250 000 – 1:1 000 000, 

 - mapy tematyczne: hydrograficzne, sozologiczne, glebowo-rolnicze, 

 - ortofotomapa, NMT. 
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Udostępnianie danych 

 

 Dane wchodzące w skład Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, udostępniane są 

obecnie na podstawie m.in.: 

 - Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 520 

z późn. zm.),  

 - Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010. 76. 489 z późn. 

zm.),  

 - Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. 2014. 183 z późn. zm.) 

 

 Część danych udostępniona jest w Internecie poprzez wojewódzki (regionalny) portal geoinformacyjny 

pod adresem: www.mapy.pomorskie.eu/pomorskie/ 

  

 Dane informacji przestrzennej, które są udostępniane za jego pośrednictwem dotyczą najważniejszych 

informacji o przestrzeni województwa w głównej mierze bazujące na Bazie Danych Obiektów 

Topograficznych (BDOT10k) o szczegółowości 1:10 000 tj. (warstwy administracyjne, pokrycie terenu, 

ulice, punkty adresowe, formy ochrony przyrody itd). Oprócz tych danych dostępne są również dane 

rastrowe w postaci ortofotomapy i map topograficznych w różnych skalach oraz skorowidze zasobu.  
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Udostępnianie danych w postaci portalu geoinformacyjnego   
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Udostępnianie danych w postaci portalu geoinformacyjnego – dane rastrowe 
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Udostępnianie danych w postaci portalu geoinformacyjnego – skorowidze map 
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Udostępnianie danych w postaci portalu geoinformacyjnego – inwestycje Województwa 2007-2014 
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Interaktywny System Informacji Turystycznej (ISIT) 

 

 W ramach portalu „Interaktywny System Informacji Turystycznej”, wyświetlane są informacje turystyczne, 

lokalizacja obiektów turystycznych, szlaków turystycznych: pieszych, wodnych, ciekawostek , imprez, 

wydarzeń kulturalnych i turystycznych itp. 

  

 

 Portal ten zarządzany jest przez Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego. Podkład mapowy oraz wsparcie w zakresie informacji geoprzestrzennej 

zapewniane jest przez Departament Geodezji i Kartografii.  

 Portal ten dostępny jest pod adresem: www.pomorskie.travel/ISIT/ 

 

 Wykorzystanie przygotowanego wspólnego podkładu referencyjnego zdecydowanie wpłynęło na 

obniżenie kosztów wynikających z pozyskania danych przestrzennych oraz ich aktualizacji. 
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Interaktywny System Informacji Turystycznej (ISIT) 
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Plany rozwoju Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego: 

 

- koncentracja działań związanych z prowadzeniem aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

       (BDOT10k), 

 

- tworzenie w sposób ciągły w oparciu o BDOT10k opracowań kartograficznych o szczegółowości  

      1:10 000,  

 

- współpraca z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii przy prowadzeniu tej bazy w Krajowym Systemie 

Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) 

 

- w miarę możliwości i posiadanych środków podjęte będą działania polegające  na wymianie sprzętu, 

aktualizacji oprogramowania i rozbudowie zbiorów danych zasilających regionalny system przestrzenny, 

 

- Podjęcie starań zmierzających do pozyskania środków finansowych w ramach dofinansowania projektów  

w nowej perspektywie w latach 2014-2020. 

      Z punktu widzenia Województwa Pomorskiego i doświadczeń WODGiK opartych na opiniach klientów     

      ośrodka widzimy konieczność pozyskania tych środków  m.in. w celu opracowania  map topograficznych  

      w skali 1:10 000 w wersji KARTO, tak aby docelowo uzyskać pełne aktualne pokrycie województwa tego      

      typu mapą.  
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Podsumowanie 

 

   

 W nawiązaniu do przedstawionych wcześniej planów należy wspomnieć, że likwidacja z dniem 1 stycznia 2011r. 

Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, pozbawiła Marszałka Województwa 

poważnego źródła finansowania lub współfinansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii, a przekazywana przez 

Wojewodę dotacja państwowa na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 127 tys. zł. rocznie jest 

raczej symboliczna.  

W związku z tym dysponując taką kwotą przy skromnym budżecie własnym, możliwości sukcesywnego odtwarzania i 

aktualizacji zasobu są bardzo ograniczone, a tym samym będą również wydłużone w czasie. 
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Dziękuję za uwagę  

Tomasz Jewsienia 

Geodeta Województwa Pomorskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

 e-mail: t.jewsienia@pomorskie.eu 

Fotografia na slajdzie tytułowym: Gmach Gówny, DZIEDZINIEC IM. J. HEWELIUSZA . Fot. K. Krzempek 


