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Rozdział 1 
(…) 
9) obszary chronione 
(…) 
 
 
Rozdział 3 
(…) 
17)  regiony biogeograficzne  
18)  siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne 
19)  rozmieszczenie gatunków 
(…) 

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 – Art. 113 i 114 

http://crfop.gdos.gov.pl/ 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska posiada w swoich kompetencjach  
dane wymienione w załączniku do ustawy z dnia  4 marca 2010r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (będącej transpozycją dyrektywy INSPIRE).  
W konsekwencji w GDOŚ tworzony jest krajowy węzeł infrastruktury informacji przestrzennej  
dla następujących tematów z w/w załącznika: 

 





Wyświetlanie form ochrony przyrody na tle danych katastralnych  

GUGIK 

 

rezerwat na tle danych 

katastralnych GUGIK 



Dane z Lasów Państwowych (Bank Danych o Lasach 

 



Historia 





ZARZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za 

rezerwaty przyrody. (M.P. z dnia 12 grudnia 1983 r.) 

Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Młochowski Grąd" obszar lasu o powierzchni 27,00 ha w Leśnictwie Młochów 

Warszawskiego Zespołu Leśnego, położony w gminie Nadarzyn województwa stołecznego warszawskiego, oznaczony w planie 

urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1977-1987 jako oddziały lasu 420 a, c1, c2, 425 c, d, g. Celem ochrony jest zachowanie 

fragmentów naturalnych zbiorowisk leśnych z zespołami grądu wysokiego i boru mieszanego. 

 

 
 

ZARZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat 

przyrody. (M.P. z dnia 25 września 1964 r.) 

Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Surowe" obszar lasu o powierzchni 4,57 ha, stanowiący według oznaczeń przyjętych  

w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1957-1966 r. oddział 48 i, j, w Leśnictwie Surowe Nadleśnictwa Myszyniec, 

położony w gromadzie Czarnia, w powiecie ostrołęckim województwa warszawskiego. Granice rezerwatu zostały oznaczone na 

mapie rezerwatu w skali 1:20.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę. 





Geoserwis GDOŚ – rysowanie i zapisywanie 

Autoryzacja użytkowników daje możliwość weryfikacji granic form ochrony 
przyrody przez organy, które daną formę powołały. Poniżej przykład weryfikacji 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego: 



http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms 



ok. 35400 pomników przyrody - pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub 

ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej 

lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 

wśród innych tworów (okazałych rozmiarów drzewa, krzewy, źródła, wodospady, 

wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie). 

oraz 

 

ok. 6630 użytków ekologicznych - forma ochrony pozostałości ekosystemów mających 

znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej (naturalne zbiorniki wodne, 

śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, 

płaty przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub sezonowego przebywania). 

 

Ochrona poszczególnych elementów krajobrazu Polski 





class Ochrona Srodowiska

«FeatureType»

OS_FormaOchrony

+ aktOUtworzeniu:  OS_Dokument [1..*]

+ aktyInne:  OS_Dokument [0..*]

+ daneSzczegolowe:  OS_DaneSzczegolowe

+ dataUtworzenia:  Date

+ forma:  OS_TypFormy

+ granicaWsp:  OS_PktGraniczny [1..*] {ordered}

+ idIIP:  OS_Identyfikator

+ podmiotNadzorujacy:  CharacterString

«voidable»

+ granicaOpis:  CharacterString

+ nazwaFormy:  CharacterString

constraints

{wybór danych szczegółowych}

«Union»

OS_OdwolanieDoObiektu

+ idIIP:  OS_Identyfikator

«FeatureType»

OS_OchronaMiedzynarodowa

+ granicaWsp:  OS_PktGraniczny [1..*] {ordered}

+ idIIP:  OS_Identyfikator

+ tytulNazwa:  CharacterString

+obiektGiK

0..*

1

+zawieraSie 0..*





Geoserwis GDOŚ  
 
 Rysowania wraz z możliwością wczytania geometrii z plików zapisanych w 

formacie WKT, GML, KML i GPX; 

    Użytkownik może w łatwy sposób narysować obiekt (lub wczytać z formatu WKT, GML, 
KML lub GPX) i wyświetlić raport z przeprowadzonej analizy odległości do najbliższych 
form ochrony przyrody: 

 
 







Geoserwis GDOŚ 

 
 Dokonywania analiz odległości od obiektów użytkownika do najbliższych form 

ochrony przyrody; 



Oprogramowanie użyte do budowy IIP GDOŚ 

Zdecydowana większość oprogramowania użytego do budowy infrastruktury 
informacji przestrzennej GDOŚ jest typu Open Source (bezpłatne z otwartymi 
źródłami): 





Zasoby dostępne w Geoserwisie GDOŚ 

Na Geoserwisie można wyświetlić : 

• dane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (m.in. mapy 

imisyjne, mapy wrażliwości hałasowej dla obszarów, mapy terenów 

zagrożonych hałasem, rozmieszczenie ekranów akustycznych) 











Zgromadzenie informacji 

PRZESTRZENEJ  

w zakresie PP i UE 

(źródła pomocnicze) 

 

Zgromadzenie 

informacji  

FORMALNO -

 PRAWNEJ  

w zakresie PP i UE 

Województwo  

Gmina 

Lasy 

Państwowe 

Starostwo Archiwa GDOŚ 

Analiza i weryfikacja informacji ze 

wszystkich źródeł  

– prace kameralne 

Diagnoza informacji 

w zakresie PP i UE 

Jest uchwała - Znana 

lokalizacja 

Jest uchwała – Brak 

lokalizacji 

Brak uchwały – Znana 

lokalizacja  

Inwentaryzacja i pomiary  

terenowe 

Brak obiektu w 

terenie 

Znaczne różnice 

pomiędzy opisem z 

aktu a wizją terenową 

Kompletna 

inwentaryzacja 

terenowa – brak 

uwag 

Raport o 

rozbieżnościach 

do GDOŚ i 

RDOŚ 

Import danych i 

dokumentów do bazy 

danych i repozytorium 

plików 

Przekazanie do GDOŚ  i 

właściwego RDOŚ raportu 

o braku dokumentacji lub jej 

krytycznej części  odnośnie 

obiektu z listy PE i UE 

RDOŚ 

Zgromadzenie 

Materiałów 

i wstępne 

opracowanie 

Prace Terenowe 

Kompletowanie 

bazy danych 

 

Rejestry aktów 

prawnych - LEX 

 
Archiwa 

Wojewódzkie 

CODGiK CRFOP 

Skończone i 

kompletne 

zestawienie 

tabelaryczne uchwał 

powołujących PP i 

UE 

w obrębie gminy / 

województwa 

Integracja 

danych 

przestrzennych 

służąca 

pomocniczo dla 

celów lokalizacji 

PP i UE 

Uchwała znosząca  

 

Przekazanie kompletnego 

zestawienia do GDOŚ/RDOŚ w 

celu akceptacji lub wniesienia 

uwag 

 

Uchwała 

nieodnaleziona 

 



Pomnik Przyrody - Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) - 

Kielce ul. Sienkiewicza 2, działka 468/4 

 



Pomnik Przyrody Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) - 

Kielce ul. Sienkiewicza 2, działka 468/4 

 



Pomnik Przyrody - Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) - 

Kielce ul. Sienkiewicza 2, działka 468/4 

 



Pomnik Przyrody dąb szypułkowy "Mirosław"– Kielce ul. Wróbla, 

działka 294/13 294/27 

 



Pomnik Przyrody dąb szypułkowy "Mirosław"– Kielce ul. Wróbla, 

działka 294/13 294/27 

 



Pomnik Przyrody dąb szypułkowy "Mirosław"– Kielce ul. Wróbla, 

działka 294/13 294/27 

 





Zestawienie adresów 

 
geoserwis.gdos.gov.pl – domena dla interfejsów użytkownika 
sdi.gdos.gov.pl – domena dla usług sieciowych 
 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/ - strona główna Geoserwisu GDOŚ 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy – przeglądarka map 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/metadane – katalog metadanych 
 
http://sdi.gdos.gov.pl/wms – usługa przeglądania 
http://sdi.gdos.gov.pl/wfs – usługa pobierania 
http://sdi.gdos.gov.pl/csw – usługa wyszukiwania 
 

Piotr Dobrzyński 
piotr.dobrzynski@gdos.gov.pl 

 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

Dziękuję za uwagę 


