
Grzegorz Ryżyński 

Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko PIG-PIB 

Bazy danych  

geologiczno-inżynierskich 

Państwowej Służby 

Geologicznej  

w procesie inwestycyjnym  

i w planowaniu przestrzennym 



Etapy realizacji inwestycji a geologia 

Na każdym etapie realizacji inwestycji potrzebujemy danych geologicznych 

 

Im więcej wiemy o warunkach geologicznych na początku procesu, 

tym bezpieczniej i ekonomiczniej możemy zaplanować inwestycję 
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MODEL GEOLOGICZNY 
– dokładność, 

    prawdopodobieństwo, błędy 

Przedstawione w dokumentacjach opisy 

budowy geologicznej, warunków 
geologiczno-inżynierskich i prognoz zmiany 
środowiska oraz ich graficzne obrazy 
(przekroje, mapy, blokdiagramy) należy 
zawsze traktować jako modele, a nie 
dokładne odbicie rzeczywistości 
 
 
Modele budowy geologicznej sporządzone 
dla różnych stadiów projektowania i 
dokumentowania obiektu inwestycyjnego 
pokazują: 
1. konstruowanie coraz dokładniejszego i 

prawdopodobnego modelu 
geologicznego 

2. niewłaściwą interpretacje - błędy 

Etap 

studium 

Etap 

koncepcji 

Etap 

projektowania 

[wg W. C. 

Kowalski 1988] 

Etapy realizacji 

inwestycji 

WAŻNE:  etap, dokładność modelu, 

 zakres prac 



Zadanie PSG 

BAZA DANYCH 

GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH (BDGI) 
Realizowane działania 2013 – 2016 

 

ŹRÓDŁO DANYCH GEOLOGICZNYCH 

dla INWESTORÓW 

Prowadzenie i aktualizacja  

Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich  

wraz ze sporządzeniem  

Atlasu geologiczno-inżynierskiego 
wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 

 

 

Aktualizacja wcześniejszych atlasów, 

Stworzenie jednolitej bazy BDGI dla całego kraju, 
Nowe atlasy geologiczno-inżynierskie 

Studium wykonalności BDGI i atlasów 

atlasy.pgi.gov.pl 



1998 rok – idea tworzenia nowoczesnych opracowań geologiczno-

inżynierskich dla aglomeracji miejskich przydatnych  

w planowaniu przestrzennym oraz zarządzaniu kryzysowym. (GIS) 

Powstało 9 atlasów: 

1.Warszawa,  

2.Katowice,  

3.Trójmiasto,  

4.Kraków,  

5.Poznań,  

6.Wrocław,  

7.Rybnik,  

8.Łódź,  

9.Wałbrzych. 

Prof. L. Wysokiński – jeden z głównych promotorów idei 
atlasów geologiczno-inżynierskich 

Dane geologiczno-inżynierskie  

Rys historyczny 



- Aktualizacja wcześniejszych atlasów, 

- Stworzenie jednolitej bazy BDGI dla całego kraju, 

- Nowe atlasy geologiczno-inżynierskie: 

Bydgoszcz, Koszalin, pow. płocki i piaseczyński, klif 

kaszubski i klif gdyński, 

- Studium wykonalności BDGI i atlasów: Szczecin, Lublin. 

Prowadzenie i aktualizacja  

Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich  

wraz ze sporządzeniem  

Atlasu geologiczno-inżynierskiego 

wybranych obszarów kraju w skali 1:10 000 

Zakres projektu BDGI 
>320 000 otworów 



Zakres projektu BDGI 



MODEL GEOLOGICZNY  
podstawą określania zagrożeń dla inwestycji 

Badania terenowe 
Badania laboratoryjne 

Dane geodezyjne 

Dane projektowe np.: 
CAD 

Dane archiwalne np.: 
geologiczne 
środowiskowe 
teledetekcyjne 

MODEL GEOLOGICZNY 
2D/3D/4D 

INTEGRACJA DANYCH 
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AKTUALIZACJA 

MODELU 
ARCHIWIZACJA 

czas 

EFEKT 

Efekt rzeczowy tematu to  
baza otworowa oraz  

zestaw map tematycznych  
w skali 1:10 000 

Mapy tematyczne w 

wykonane w ramach  

Atlasów geologiczno-

inżynierskich: 

• Mapa dokumentacyjna 

• Mapy gruntów na zadanych głębokościach 

• Mapa gruntów antropogenicznych 

• Mapa głębokości zwierciadła wód 
podziemnych 

• Mapa warunków budowlanych 

• Mapa zagospodarowania terenu 

• Mapa terenów zagrożonych i 
wymagających ochrony 

• Mapa geomorfologiczna 

• inne mapy tematyczne obrazujące 
problemy geologiczno-inżynierskie i 
zagrożenia 



Mapy tematyczne w wykonane w ramach  

Atlasów geologiczno-inżynierskich: 

• Mapa dokumentacyjna, 

• Mapy gruntów na zadanych głębokościach, 

• Mapa gruntów antropogenicznych, 

• Mapa głębokości zwierciadła wód podz., 

• Mapa warunków budowlanych, 

• Mapa zagospodarowania terenu, 

• Mapa terenów zagrożonych i wymagających 

ochrony,  

• Mapa geomorfologiczna, 

• inne mapy tematyczne obrazujące problemy 

geologiczno-inżynierskie i zagrożenia 

Efekt rzeczowy tematu to  
baza otworowa oraz  

zestaw map tematycznych  
w skali 1:10 000 

Mapa warunków budowlanych jest mapą syntetyczną 
uwzględniającą istotne czynniki kształtujące warunki 
geologiczno-inżynierskie:  

1.geomorfologiczne 
2.geologiczne 
3.hydrogeologiczne 
4.geodynamiczne 

Mapę warunków budowlanych opracowano z przeznaczeniem dla potrzeb 

planowania przestrzennego (do opracowań fizjograficznych) oraz  projektowania 

obiektów budowlanych, a także oceny geologiczno-inżynierskiej obszarów 

przeznaczonych dla różnego rodzaju inwestycji. 



Mapy tematyczne w wykonane w ramach  

Atlasów geologiczno-inżynierskich: 

• Mapa dokumentacyjna, 

• Mapy gruntów na zadanych głębokościach, 

• Mapa gruntów antropogenicznych, 

• Mapa głębokości zwierciadła wód podz., 

• Mapa warunków budowlanych, 

• Mapa zagospodarowania terenu, 

• Mapa terenów zagrożonych i wymagających 

ochrony,  

• Mapa geomorfologiczna, 

• inne mapy tematyczne obrazujące 

problemy geologiczno-inżynierskie 

i zagrożenia 

Efekt rzeczowy tematu to  
baza otworowa oraz  

zestaw map tematycznych  
w skali 1:10 000 

Rybnik 

Kraków 

Gdańsk 

Wrocław 

Łódź 



Efekt : baza danych geologiczno-inżynierskich BDGI  

   – opracowany autorski interfejs wprowadzania danych 

ZADANIE 2015-2016 rok: 
-System Przetwarzania Danych 

Geologiczno-Inżynierskich 

(portal GIS)- SPDGI 



Dostęp: atlasy.pgi.gov.pl 















SERIE  
GEOLOGICZNO-
INŻYNIERSKIE 















Dostęp: atlasy.pgi.gov.pl 



Efekt : baza danych geologiczno-inżynierskich BDGI  

   – opracowany autorski interfejs wprowadzania danych 

ZADANIE 2015-2016 rok: 
-System Przetwarzania Danych 

Geologiczno-Inżynierskich 

(portal GIS)- SPDGI 



Przeglądarka na urządzenia mobilne  







wyszukaj 













Ponad 60 warstw przestrzennych 





Przeglądarka CBDG – ARC IMS 





11 publikacji  

do pobrania (PDF) 







Dlaczego robimy analizy geologiczne? 

wg Van Staveren, 

2006 

1. 
zwiększamy liczbę 
danych 

geologicznych 
w początkowych 
etapach inwestycji 
 
 
2. 
zmniejszamy ryzyko 

nieprzewidzianego 
wystąpienia 
zagrożeń 
geologicznych  
w późniejszych 
etapach realizacji 
inwestycji, CO MA 
WPŁYW NA KOSZTY 
 
3. 
unikamy błędów w 
projektowaniu, 
awarii, katastrof 



Wizualizacja 3D – analizy geologiczno – inżynierskie 

wsparcie działań Nadzoru Budowlanego 

Wykorzystanie danych geologicznych z bazy BDGI do modelowania 

zaburzonej glacitektonicznie powierzchni stropu pliocenu  



Model geologiczny 3D/4D 
Płytki model geologiczny – Warszawa 

Model geologiczny 3D – strop nośnego podłoża gruntowego 

Źródła danych PIG-PIB 

http://atlasy.pgi.gov.pl 



PODSUMOWANIE: 

- Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich to ogromny zasób 

informacji (baza danych, mapy, profile geologiczne, etc...) i należy 

z niej korzystać 

- na ich podstawie możemy przeprowadzić analizy przestrzenne 

(GIS) np. identyfikować zagrożenia, prowadzić ocenę ryzyka 

- w efekcie analiz INWESTOR uzyskuje informacje konieczne do 

podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji (studium geologiczno-

inżynierskie) 

- posiadając na wstępnym etapie realizacji inwestycji informację ze 

Studium Geologiczno-inżynierskiego INWESTOR może uwzględnić 

dodatkowe koszty zaistnienia niekorzystnych warunków 

geologicznych 

- w późniejszych etapach realizacji inwestycji konieczne są 

dodatkowe badania uszczegóławiające budowę geologiczną 

oraz umożliwiające dokładne scharakteryzowanie zagrożeń 

geologicznych 



Potrzeba zarządzania przestrzenią podziemną miast staje się coraz 

bardziej widoczna 

- Zaczynają się nakładać inwestycje, zwiększa się ilość konfliktów 

przestrzennych (np. tunele/pompy ciepła, metro, ujęcia wód 

podziemnych, etc…) 

- Trzeba mieć wiedze o przestrzeni podziemnej miast, żeby nią 

zarządzać efektywnie i bezkonfliktowo 

- Gromadzenie i przetwarzanie danych o podłożu gruntowym w wielu 

krajach jest domeną służb geologicznych 

- Projekt BDGI ma na celu zwiększenie wiedzy o podłożu w 

największych Polskich miastach i umożliwienie korzystania z tych 

danych w sposób przystępny (obecnie wiadomo że są takie dane są, 

ale się z nich często nie korzysta) 

Dane geologiczno-inżynierskie 

w planowaniu przestrzennym 



• Problematyka dokumentowania geologiczno-inżynierskiego dla potrzeb 

zagospodarowania przestrzennego poruszana jest w ustawach (Prawo 

geologiczne i górnicze, Prawo budowlane, Prawo o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym), brak jest jednak stosownych 

rozporządzeń wykonawczych.  

• Dotychczas nacisk kładzie się na największe zagrożenia, jak powodzie, 

osuwiska, szkody górnicze itp., lecz nie bierze się pod uwagę elementów 

geologiczno-inżynierskich.  

• Aby właściwie i racjonalnie zagospodarować obszary inwestycyjne, 

ocena warunków geologiczno-inżynierskich oraz budowlanych (wraz z 

zaleceniami co do typu zabudowy i sposobów posadowienia) powinna 

być sporządzona już na etapie studium uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego.  
Przestrzeń podziemna – kierunek rozwoju miast / aglomeracji  

Dane geologiczno-inżynierskie 

w planowaniu przestrzennym 



DZIĘKUJĘ! 


