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INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 

zapewniają powszechny dostęp do 
odniesionych przestrzennie danych  
z terytorium kraju oraz usług 
geoinformacyjnych 

przyczyniają się do efektywnego 
stosowania geoinformacji dla 
wzrostu konkurencyjności 
gospodarki z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju kraju 

umożliwiają racjonalne 
gospodarowanie zasobami 
geoinformacyjnymi zarządzanymi 
przez administrację rządową  
i samorządową 

przyczyniają się do rozwoju idei 
społeczeństwa informacyjnego 

Zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które:  



PROJEKT RIIP WL 

szybkie dostarczanie wiarygodnej i aktualnej  
informacji o przestrzeni i zjawiskach  

dotyczących obszaru województwa lubelskiego  
wszystkim zainteresowanym użytkownikom 



ROZWIĄZANIA RIIP WL 
(wybrane) 

1. Moduły dziedzinowe w zakresie danych o tematyce: 
 
 środowiskowej 
 planistycznej 
 zdrowotnej 
 infrastrukturalnej 
 kulturowej 
 

2. Moduły wspomagające proces scalania gruntów 



MODUŁY ŚRODOWISKOWE 

POJ Stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 

AIB Miejsca odbioru oraz zbierające zużyte baterie lub zużyte akumulatory 

AZB Baza azbestowa 

WSO Wojewódzki System Odpadowy 

GEO Informacja o dokumentacji geologicznej 

PRK Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu 



MODUŁY ŚRODOWISKOWE 
Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 
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MODUŁY ŚRODOWISKOWE 
Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 
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MODUŁY ŚRODOWISKOWE 
Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 



MODUŁY ŚRODOWISKOWE 
Miejsca odbioru i zbierające zużyte baterie i akumulatory 



MODUŁY ŚRODOWISKOWE 
Baza azbestowa 



MODUŁY ŚRODOWISKOWE 
Wojewódzki System Odpadowy 



MODUŁY ŚRODOWISKOWE 
Dokumentacja geologiczna 



MODUŁY ŚRODOWISKOWE 
Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu 

Mapa Chełmskiego Parku Krajobrazowego 



MODUŁY ŚRODOWISKOWE 
Udostępnianie danych 



MODUŁY ŚRODOWISKOWE 
Udostępnianie danych – analizy przestrzenne 

Wykres    umożliwia tworzenie wykresów dla wartości i kategorii danych 

Zmierz długość oblicza długość linii rysowanej na mapie 

Zmierz powierzchnię oblicza powierzchnię obiektu rysowanego na mapie 

Zmierz wysokość odczytuje wysokość w miejscu kliknięcia na mapie na podstawie NMT 

Przejdź do XY umożliwia przesunięcie i scentrowanie mapy do podanych współrzędnych XY 

Identyfikacja szczegółowy opis obiektu (atrybuty, relacje, załączniki) 



PRACE URZĄDZENIOWO-ROLNE 

Celem scalenia gruntów jest tworzenie 
korzystniejszych warunków 
gospodarowania w rolnictwie  
i leśnictwie poprzez: 
 
• poprawę struktury obszarowej 

gospodarstw rolnych, lasów i gruntów 
leśnych,  

• racjonalne ukształtowanie rozłogów 
gruntów,  

• dostosowanie granic nieruchomości do 
systemu urządzeń melioracji wodnych, 
dróg oraz rzeźby terenu. 
 

 
USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie 
gruntów 



MOZUR 
Moduł obsługi zadań urządzeniowo-rolnych 

• analiza zmian w strukturze agrarnej 
• monitorowanie zmian w sposobie użytkowania 

gruntów oraz ich bonitacji 

OBSŁUGA ANALIZ  
I MONITOROWANIA 

• typowanie obiektów do przeprowadzenia prac 
scaleniowych 

• zarządzanie programem prac scaleniowych  

OBSŁUGA PRAC 
SCALENIOWYCH 

• kolekcjonowanie danych podczas 
inwentaryzacji terenowej poprzez aplikację 
mobilną 

• aktualizacja danych zawartych w module 

KOLEKCJA DANYCH 



MOZUR  
Generator raportów 



MOZUR  
Generator raportów 



MOZUR  
Wizualizacja raportów na mapie 



MOZUR 
Typowanie obiektów do scaleń 

50 czynników typowania np. 
 
 średnia wartość współczynnika kształtu działek 
 średni rozłóg gospodarstwa 
 udział działek z dostępem do drogi (%)  
 itp. 



MOZUR 
Typowanie obiektów do scaleń 



MOZUR 
Program prac scaleniowych 



Moduł prac urządzeniowo-rolnych MUR 
 

Wspiera realizację procesu scalenia i wymiany gruntów, w tym: 
 

 Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów 

 Opracowanie aktualnej mapy obszaru scalenia  

 Opracowanie mapy i rejestru szacunku porównawczego gruntów 

 Wykonanie projektu scalenia gruntów 

 Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej 
 



Stan przed scaleniem… 
   - analiza danych wejściowych 

 



Moduł prac urządzeniowo-rolnych MUR 
Założenia do projektu scalenia 



Moduł prac urządzeniowo-rolnych MUR 
Prace przygotowawcze 

Zarządzanie danymi ewidencyjnymi Analiza ksiąg wieczystych  



Moduł prac urządzeniowo-rolnych MUR 
Szacunek porównawczy 



Moduł prac urządzeniowo-rolnych MUR 
Projekt scalenia 



Moduł prac urządzeniowo-rolnych MUR 
Projekt scalenia 

Układ działek 
przed i po scaleniu 
gruntów 

Źródło: Prezentacja  Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie 



Proces scaleniowy – korzyści 
Śr

od
ow

is
ko

w
e • Warunek 

długofalowego i 
trwałego osiągania 
celów 
środowiskowych 

• Zabezpieczenie i 
ochrona walorów 
środowiska 
naturalnego 

• Ukształtowanie 
granicy polno-leśnej 

• Likwidacja uciążliwej 
szachownicy gruntów 

• Dostosowanie granic 
działek do systemu 
melioracji wodnych 
oraz rzeźby terenu 

Sp
oł

ec
zn

e • Zapewnienie dojazdu 
do każdej działki 

• Wytyczenie i 
urządzenie 
funkcjonalnej sieci 
dróg transportu 
rolnego, rowów 
melioracyjnych 

• Wydzielenie, bez 
procedury 
wywłaszczeniowej, 
gruntów na cele: 
infrastruktury 
technicznej, 
społecznej i drogowej 

Pr
aw

ne
 

• Pozyskanie terenów 
na cele określone 
w miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 

• Uporządkowanie 
stanów prawnych 
wraz z zapisami w 
nowych Księgach 
Wieczystych 

• Aktualizacja 
gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów 

• Powstanie aktualnej, 
numerycznej mapy 
ewidencyjnej 



Dziękuję za uwagę 
 


