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Badanie podejmuje zagadnienie wykorzystania produktów CLMS i ich współgrania z potrzebami sektora planistycznego.

Główny cel badania: identyfikacja potrzeb związanych z narzędziami geoprzestrzeniami w relacji do sytemu 
planistycznego w Polsce i w Norwegii

Hipoteza:
Copernicus Land Monitoring Service dostarcza danych, które realnie mogą stanowić wsparcie dla 
działań w zakresie planowania przestrzennego, w szczególności w trakcie procesu decyzyjnego 
może dostarczać dokładnych, wiarygodnych i aktualnych danych przestrzennych dotyczących 
rzeczywistego użytkowania gruntów i pokrycia terenu.

Wstęp: Kontekst badawczy

Badanie potrzeb planowania urbanistycznego i przestrzennego w odniesieniu do informacji
geoprzestrzennych o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi w Polsce i Norwegii 



Szczegółowe cele badania
• Analiza krajowych definicji, legend i oznaczeń niezbędnych do wypełnienia przepisów wiążących dla 

urbanistów oraz ich weryfikacja zgodności z definicjami stosowanymi w produktach CLMS;
• Badanie przydatności produktów CLMS w systemie planowania przestrzennego

Metody badawcze

• Przegląd wytycznych, dokumentów rządowych, europejskich i światowych, analiza dokumentów źródłowych: 
aktów prawnych, dokumentów strategicznych i planistycznych

• Doświadczenie zawodowe i własne obserwacje dotyczące polityk i doświadczeń samorządowych oraz prac 
projektowych w zakresie programowania strategicznego i planowania przestrzennego

• Ankieta internetowa na temat potrzeb planowania przestrzennego w odniesieniu do informacji 
geoprzestrzennych o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi w Polsce

Zakres przestrzenny
• Polska - województwo łódzkie- miasto Łódź
• Norwegia– Viken County – miasto Oslo

Zakres czasowy
• Zbiór materiałów i badania własne: 10.2020 – 03.2021

Wstęp: metody i zakres badań



Podział administracyjny Dokumenty planistyczne Dokumenty strategiczne

POZIOM OGÓLNOKRAJOWY 
ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Brak 
[Do listopada 2020 r.: Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)]

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2010-20

ADMINISTRACJA 
SAMORZĄDOWA

POZIOM REGIONALNY: 
WOJEWÓDZTWO

Plany zagospodarowania przestrzennego 
województw

Strategie rozwoju województw
audyt krajobrazowy

POZIOM PONADLOKALNY:
POWIAT Brak Ponadlokalne (powiatowe) strategie rozwoju

POZIOM LOKALNY: GMINA

•Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)

•MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO (MPZP)

Lokalne strategie rozwoju

System planowania przestrzennego w Polsce



Zagospodarowanie terenu Kolor i symbol

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW

Teren usługowy U

Sport i rekreacja US

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży ponad 2000 mkw UC

Tereny rolnicze R

Rolnictwo, ogrodnictwo, hodowla zwierząt 
oraz leśnictwo i rybołówstwo

RU

Budynki gospodarcze i zagrody RM

Powierzchnie magazynowe, produkcyjne i logistyczne P

Obszary górnicze PG

Tereny zielone objęte prawnymi formami ochrony ZN

Lasy ZL

Tereny zieleni, parki ZP

Ogrody działkowe ZD

Cmentarze ZC

Obszary ryzyka powodziowego ZZ

Morskie wody powierzchniowe
WM

Śródlądowe wody powierzchniowe WS

Drogi publiczne KD

Droga wewnętrzna (prywatna) KDW

Tereny infrastruktury technicznej E, G, W, K, T, O, C

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego
(SUiKZP)

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego (MPZP)

Cel
Dokument określający kierunki 
zagospodarowania przestrzennego              
i wybór polityki przestrzennej

Narzędzie do wdrażania miejskiej 
polityki planowania przestrzennego 
wyrażonej w Studium; określa 
przeznaczenie, warunki 
zagospodarowania i zabudowy terenu

Status prawny Nie jest aktem prawa miejscowego Jest aktem prawa miejscowego

Skala 1:5000 do 1:25 000 1:500, 1:1000 lub 1:2000

Szczegółowość kwartał/jednostka morfologiczna Działka ewidencyjna, teren

Inne

Zgodnie z procedurą planistyczną oba dokumenty muszą być przygotowane na 
podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
projekt musi zostać uzgodniony lub opiniowany przez m.in.  gminną komisję 
urbanistyczno-architektoniczną, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 
właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, sąsiednie 
gminy, gestorów sieci itp.

Podstawowe polskie dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym



Problemy i wyzwania związane z informacją geoprzestrzenną dotyczącą pokrycia terenu
i użytkowania gruntów

Problemy i wyzwania
Dobre praktyki

Polska Norwegia

C
za

s

• Brak aktualnych zbiorów danych
• Brak corocznej aktualizacji

• Różnice między zbiorami danych
• Opóźniona i nierówna aktualizacja
• Tymczasowe zmiany mogą wpłynąć na krótkoterminowe 

statystyki obszarowe

• Terminowe aktualizacje przez gminy (brak opóźnień i masowych aktualizacji)
• Bieżące uzupełnianie metadanych
• Stworzenie centralnej bazy danych i udzielenie kompetencji gminom do ich aktualizacji
• Zapewnienie samorządom praktycznych narzędzi do tworzenia, przetwarzania 

i aktualizowania danych przestrzennych
• Krajowy standard danych geoprzestrzennych wymaga rejestracji danych do pomiaru 

i włączenia do bazy danych (istniejącej w Polsce i Norwegii)

D
os

tę
pn

oś
ć • Duża część projektantów i urbanistów nieświadomych dostępnych 

baz danych geoprzestrzennych
• Nie wszystkie dane przestrzenne i dokumenty są cyfrowe
• Brak wskaźników urbanistycznych istotnych z punktu widzenia 

dokumentów planistycznych (Green Area Ratio, Building Coverage
Ratio, Floor Area Ratio)

• Czasami brakuje danych dla niektórych tematów (np. zielone 
obszary miejskie)

• Ustanowienie krajowych standardów danych geoprzestrzennych
• Lista zbiorów danych, które mają być wykorzystywane w planowaniu przestrzennym.
• niektóre zbiory danych do wykorzystania bez ograniczeń zarówno przez administrację, 

jak i podmioty komercyjne (GUGIK, Polska);
• Popularyzacja kierunków studiów na uczelniach takich jak: geoinformacja, geodezja, 

planowanie przestrzenne

C
zy

te
ln

oś
ć • Często nieintuicyjny interfejs / nieczytelne legendy

• Brak wypracowanych standardów prezentacji danych
• Niektórzy dostawcy danych nie są w stanie podać specyfikacji 

produktów, co powoduje różnice między zbiorami danych
• W dokumentach planistycznych znajdują się syntetyczne 

legendy bez pełnych opisów

• Krajowa infrastruktura przestrzenna zobowiązuje właścicieli danych do tworzenia 
i składania ujednoliconej specyfikacji produktu i metadane 
(minimalna jednostka, metoda tworzenia, system klasyfikacji itp.)

• Udostępnienie specyfikacji produktów za pośrednictwem krajowego portalu 
infrastruktury danych geoprzestrzennych

Sp
ój

no
ść

• Brak aplikacji/narzędzi integrujących różne informacje 
przestrzenne z różnych baz danych (brak standaryzacji i integracji 
obecnie rozproszonych danych w różnych bazach danych)

• Zbyt duże uproszczenia dla potrzeb planowania przestrzennego 
i inwentaryzacji urbanistycznych

• Dane lokalne powinny być przesyłane do krajowej bazy 
danych raz w roku; w celu uzyskania prawidłowych danych 
należy skonsultować się z lokalnym koordynatorem

• Niespójność i niepotwierdzona jakość CLMS utrudnia 
wykorzystanie ich dla potrzeb planowania przestrzennego, np. 
warstwa z terenami nieprzepuszczalnymi

• Brak rejestracji danych, zwłaszcza w zakresie ochrony 
środowiska czy dziedzictwa kulturowego, mogą być 
spowodowane faktycznym brakiem mapowania zjawisk w tym 
zakresie

• Spójność zapewniona poprzez wzięcie krajowej odpowiedzialności za niektóre zbiory 
danych oraz dostarczanie krajowych baz danych, nawet jeśli niektóre dane same w sobie 
mogą być własnością każdej gminy samodzielnie

• Geoportal - podstawowy portal mapowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych 
w Polsce integrujący dane z różnych źródeł

Fu
nk

cj
on

al
no

ść

• Trudności w pozyskaniu danych wektorowych (edytowalnych) (plik 
shapefile / .dwg )

• Większość map publikowanych w formacie rastrowym bez układu 
współrzędnych geograficznych i przypisanych atrybutów

• Brak przetworzonych danych (przedstawiających np. ilość drzew na 
mieszkańca, dostęp do terenów zielonych, gęstość 
zaludnienia/powierzchnia zabudowana itp.)

• Brak integracji z danymi z procesów społecznych
• Brak możliwości porównania stanu istniejącego z danymi 

archiwalnymi

• Plany miejscowe często dostępne jedynie jako pliki graficzne
• Często dane są trudne do porównania z danymi 

historycznymi; np. dodawane są zdjęcia lotnicze, a także inne 
mapy historyczne;

• Dostępność zbiorów danych zależy od odpowiedzialności 
krajowej przypisanej do organu

• Zasadniczo wszelkie istniejące dane można pobrać w formacie wektorowym (w tym 
współrzędne geograficzne)

• Standardowy na poziomie krajowym i obowiązkowy format wymiany plików („SOSI”); 
wszyscy dostawcy oprogramowania GIS muszą mieć narzędzie do eksportu/importu

• Krajowy urząd statystyczny jest członkiem współpracy w zakresie danych 
geoprzestrzennych

• usługi w oparciu o Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny (WMS, WMTS…)
• Dostępność archiwalnych danych przestrzennych z mapami ortofotograficznymi i danymi 

topograficznymi
• Portal geostatystyczny z kartograficzną prezentacją danych ze spisów powszechnych



Krajowe bazy danych zawierające informacje o pokryciu terenu i użytkowaniu gruntów

CLMS products Poland Norway

Corine Land Cover 
(Level-3)

National coverage

Urban Atlas LCLU 2018

Land Use Vector

HRL Imperviousness (IMD)

The level of sealed soil

EGiB + bdot 
BDOT10K

MPZP – Local spatial 
development plan

Municipal Master Plan, 
Land-use Element

Comparison / Conclusions

D
et

ai
ls

– Updated every 6 
years (2006)
MMU=25 ha
MMU for changes 5 
ha
Scale 1:100 000

– Updated every 3 years (2006, 
2012, 2018)

– MMU class 1 = 0.26 ha

– MMU class 2-5 = 1 ha

– 1-100%; updated every 
3 years (2006, 2009, 
2012, 2018)

– MMU (2006-2012) = 20 
by 20 m MMU (2018) = 
10 by 10m

– Change Layer 

– – Scale: 1:1000 (1:500, 1:2000)

– Update every 4 
years or less 
frequent

– Scale usually 
1:5,000 or 1:10,000 
for central areas, 
less detailed for 
rural areas. 
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– 111: Continuous 
urban fabric

– 112: Discontinuous 
urban fabric

– 11100: Continuous Urban fabric 
(S.L. > 80%)

– 11210: Discontinuous Dense 
Urban Fabric (S.L.: 50% - 80%)

– 11220: Discontinuous Medium 
Density Urban Fabric (S.L.: 30% -
50%)

– 11230: Discontinuous Low Density 
Urban Fabric (S.L.: 10% - 30%)

– 11240: Discontinuous very low 
density urban fabric (S.L. < 10%)

– Housing areas (even 
with scattered houses)

– PTZB –
development

– MN – Single-family housing 
development areas

– MW – Multi-family 
residential development areas

– 1000/1001 
Buildings and 
installations (1110 
Housing)

no consistency

Spatial planning in Poland and Norway 
is functional, and the provisions of 
planning documents relate to specific 
land uses.

CLMS products and BDOT / EGIB 
refer to land coverage unless it is 
possible to link individual categories 
with the existing share of biologically 
active area (green area ratio), an 
obligatory urban indicator in local 
spatial development plans.

– – 11300: Isolated Structures – – – –

CLMS's Isolated artificial structures 
with a residential component can be a 
valuable source of information on 
current land use.



Ankieta online

12 pytań 

145 respondentów

Czas: 1-28 lutego 2021

Grupa odbiorów: urbaniści, architekci, naukowcy, studenci



Potrzeby planowania przestrzennego w odniesieniu do danych geoprzestrzennych

aktualne i dokładne 
bazy danych przestrzennych

integracja danych geoprzestrzennych 
z danymi społecznymi GUS

możliwość pobierania/eksportowania danych 
wektorowych 

(.shp / .dwg / .dxf)

możliwość porównywania stanu istniejącego 
z danymi archiwalnymi

generowanie prostych statystyk 
i wskaźników urbanistycznych dla wskazanego 

obszaru / kwartału / działki ewidencyjnej

szerszy i łatwiejszy dostęp do istotnych informacji 
geoprzestrzennych

wsparcie programowe, podnoszenie świadomości 
społecznej i edukowanie planistów

standaryzacja i ujednolicenie prezentowanych danych, 
definicji i pojęć



Wnioski

•Na poziomie polityki UE brakuje spójnych zasad monitorowania pokrycia terenu, użytkowania 
ziemi i ich zmiany
•Brak systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego
•Niewielu urbanistów wykorzystuje w praktyce produkty CLMS

•MPZP jest aktem prawnym, w którym ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji 
celu publicznego oraz określa sposób zagospodarowania i warunków zabudowy terenu
•Produkty CLMS oraz BDOT/EGIB odnoszą się głównie do pokrycia terenu

• Brak danych przetworzonych, wskaźników urbanistycznych, etc.

Produkty CLMS:
• źródło informacji do podejmowania decyzji opartych na dowodach lub do weryfikacji, 

w jakim stopniu ustalenia planu zostały zmaterializowane czy na ile tereny przeznaczone pod 
urbanizację zostały skonsumowane,

• źródło wiedzy dla urbanistów o tym, gdzie przebiegają procesy urbanizacyjne i jaki jest ich 
stopień zaawansowania

• narzędzie pomocne w oszacowaniu wartości wskaźników urbanistycznych



WP3 – Kierunki dalszych badań

prototyp aplikacji internetowej dostosowanej 
to potrzeb użytkowników, pozwalającej na 
tworzenia zapytań do bazy, generowanie 
produktów, integrację produktów CLMS 

oraz obliczanie statystyk

Zastosowanie produktów CLMS 
w planowaniu przestrzennym 

w Polsce i Norwegii

Badanie dostępu do terenów zieleni 
w obszarach miejskich

Mapowanie zmian w pokryciu terenu 
i użytkowaniu gruntów

badanie możliwości wykorzystania 
danych satelitarnych, aplikacji 

internetowej i szczegółowych baz danych 
opracowanych w ramach projektu dla 
potrzeb planowania przestrzennego 



Dziękujemy za uwagę!

Jakub Misiak
jakub.misiak@dokt.p.lodz.pl

Instytut Architektury i Urbanistyki
Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Politechnika Łódzka

Monika Cysek-Pawlak
monika.cysek@p.lodz.pl

Instytut Architektury i Urbanistyki, 
Politechnika Łódzka

Badania są finansowane z Funduszy Norweskich poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach 

programu 'Badania stosowane’, konkurs POLNOR.


