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Zasoby informacyjne jako element IIP

• W rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej są to opisane
metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury
które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy
wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.

• Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jest organem wiodącym dla tematu Hydrografia oraz koordynatorem 
merytorycznym dla tematu Strefy Zagrożenia Naturalnego (w zakresie zagrożeń hydrologicznych).

Czym jest infrastruktura informacji przestrzennej?



Krok 1: Strona Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Metadane – gdzie je znaleźć?



http://geoportal.kzgw.gov.pl/gptkzgw/catalog/main/home.page

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/proxybrowser/

http://geoportal.kzgw.gov.pl/gptkzgw/catalog/main/home.page

Metadane – gdzie je znaleźć?
Krok 2: Katalog metadanych



 Katalog metadanych Aquarius Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej

 Usługa WMS „Jednolite części wód 
powierzchniowych”

 Usługa WMS „Jednolite części wód podziemnych”
 Usługa WMS „Obszary szczególnie narażone na 

zanieczyszczenie azotem pochodzenia rolniczego 
(OSN)”

 Usługa WMS „Obszary dorzeczy”
 Usługa WMS „Mapa Podziału Hydrograficznego 

Polski”
 Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia 

azotem pochodzenia rolniczego (OSN)
 Obszary dorzeczy
 Jednolite części wód podziemnych
 Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego 

Polski
 Jednolite części wód powierzchniowych
 Wstępna ocena ryzyka powodziowego
 Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 

000
 Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego
 Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego – scenariusz całkowitego 
zniszczenia obwałowania

Słowo klucz: kzgw



Rok opracowania: 2007

Rok aktualizacji: 2010

Format: Geobaza/Shapefile

Zakres danych:
• Zlewnie elementarne (poligon) 
• Zlewnie (poligon) i działy  wodne (polilinia) 

od 1 do 9 rzędu
• Węzły na działach wodnych (punkt)
• Rzeki (polilinia)
• Rzeki – odcinki (polilinia)
• Węzły hydrograficzne (punkt)
• Rzeki „szerokie” (poligon)
• Cieki niewyróżnione (polilinia)
• Jeziora (poligon)
• Jeziora niewyróżnione (poligon)
• Podział sekcyjny (poligon)

Adres  www: http://geoportal.kzgw.gov.pl

Zbiór udostępniany za pomocą usługi WMS 
„Mapa Podziału Hydrograficznego Polski”.

Zbiór źródłowy do opracowania zbioru danych przestrzennych INSPIRE – Hydrografia 
w skali 1:50 000

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000

http://geoportal.kzgw.gov.pl/gptkzgw/catalog/main/home.page


Rok opracowania: 2013

Rok aktualizacji: 2016

Format: Geobaza/Shapefile

Zakres danych:
• Zlewnie elementarne (poligon) 
• Zlewnie poziomów od 1 do 14 (poligon)
• Cieki wyróżnione (polilinia)
• Odcinki cieków wyróżnionych (polilinia)
• Węzły na ciekach wyróżnionych (punkt)
• Działy wodne (polilinia)
• Węzły na działach wodnych (punkt)
• Szerokie rzeki (poligon)
• Cieki niewyróżnione (polilinia)
• Odcinki cieków niewyróżnionych (polilinia)
• Jeziora i zbiorniki wyróżnione (poligon)
• Jeziora niewyróżnione (poligon)
• Podział sekcyjny (poligon)

Zbiór będzie udostępniany za pomocą usług 
przeglądania i pobierania po uruchomieniu .

Zbiór źródłowy do opracowania zbioru danych przestrzennych INSPIRE – Hydrografia 
w skali 1:10 000

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000



Rok opracowania: 2011

Rok planowanej aktualizacji: 2018

Format: Geobaza/Shapefile

Zakres danych:
• Obszary narażone na niebezpieczeństwo 

powodzi
• Znaczące powodzie historyczne
• Obszary na których wystąpienie powodzi 

jest prawdopodobne

Warstwy tematyczne dla 6 obszarów dorzeczy
• Dniestru
• Łaby
• Niemna 
• Odry
• Pregoły
• Wisły

Adres www:
http://www.kzgw.gov.pl/pl/wstepna-ocena-
ryzyka-powodziowego.html

Zbiór źródłowy do opracowania zbioru danych przestrzennych INSPIRE – Zagrożenia 
Hydrologiczne

Wstępna ocena ryzyka powodziowego

http://www.kzgw.gov.pl/pl/wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html


Rok opracowania: 2013

Rok weryfikacji: 2015

Rok planowanej aktualizacji: 2019

Format: Geobaza/Shapefile

Scenariusze powodziowe:
• Powódź o niskim prawdopodobieństwie (Q0,2%)
• Powódź o średnim prawdopodobieństwie (Q1%)
• Powódź o wysokim prawdopodobieństwie (Q10%)

Zakres danych MZP:
• głębokości wody, prędkości wód i kierunki przepływu wód
• maksymalne rzędne zwierciadła wody, wałów 

przeciwpowodziowych, rzędne korony wałów 
przeciwpowodziowych

Zakres danych MRP
• liczba osób zagrożonych powodzią, wartości potencjalnych 

strat powodziowych, budynki mieszkalne, obiekty o 
szczególnym znaczeniu społecznym, obiekty zabytkowe, 
obszary chronione

• potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody narażone na 
zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym 
prawdopodobieństwie wystąpienia

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

Zbiór źródłowy do opracowania zbioru danych przestrzennych INSPIRE –
Zagrożenia Hydrologiczne

Adres www:
http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego

http://mapy.isok.gov.pl/imap/

http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego
http://mapy.isok.gov.pl/imap/


Rok opracowania: 2015

Rok planowanej aktualizacji: 2019

Format: Geobaza/Shapefile

Zakres danych:

Tożsamy z podstawowym zakresem MZP i MRP,
wyznaczony dla obszarów obejmujące tereny
narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego lub wału
przeciwsztormowego na wybranym odcinku, przy
scenariuszu powodzi o średnim
prawdopodobieństwie (Q1%)

Adres www:
http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-
powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego

http://mapy.isok.gov.pl/imap

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego –
scenariusz całkowitego zniszczenia obwałowania

http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego
http://mapy.isok.gov.pl/imap/


Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji 
z katastru wodnego podlegających 
udostępnieniu, sposobu ich przygotowania 
oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i 
udostępnienie

Zakres danych:

• Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000

• Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000

• Plany Gospodarowania Wodami  w zakresie:
 Obszarów dorzeczy
 Jednolitych części wód powierzchniowych
 Jednolitych części wód podziemnych

• Wstępna ocena ryzyka powodziowego - w zakresie obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

• Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 
powodziowego oraz Mapy zagrożenia powodziowego i mapy 
ryzyka powodziowego – scenariusz całkowitego zniszczenia 
obwałowania – w zakresie obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi

Procedury udostępniania zbiorów danych przestrzennych



Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko

Zakres danych:
• Wstępna ocena ryzyka powodziowego:
 Znaczące powodzie historyczne
 Obszary na których wystąpienie powodzi jest 

prawdopodobne

• Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 
powodziowego z wyłączeniem obszarów o których 
mowa w art. 88d  ust. 2 Prawa wodnego

• Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 
powodziowego – scenariusz całkowitego zniszczenia 
obwałowania z wyłączeniem obszarów o których 
mowa w art. 88d  ust. 2 Prawa wodnego

• Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia 
azotem pochodzenia rolniczego (OSN)

Procedury udostępniania zbiorów danych przestrzennych



•referencja hydrograficzna 
• podstawa hydrografii z Dyrektywy INSPIRE
• element Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

•w gospodarce wodnej (GW):
•zarządzanie zasobami wodnymi, 
•planowanie w GW –podstawową jednostką są

Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) 
•zarządzanie utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

1. Identyfikacja presji i wpływów 
antropogenicznych

2. Ustalenie celów środowiskowych i derogacji

3. Określenie działań w celu osiągnięcia lub 
utrzymania Dobrego Stanu Wód

4. Program PMŚ w zakresie jcwpUdostępnienie MPHP na poziomie krajowym:

W latach 2014-2016:
• 46 zawartych licencji/porozumień w tym:

• Organy administracji: 24
• Uczelnie: 9
• Instytuty: 6
• Inne: 7

Przykłady zastosowania – MPHP10



Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 

Województwo kujawsko-pomorskie - Kujawsko-Pomorski 

ZMIUW

Województwo Mazowieckie - WZMIUW w Warszawie

Województwo Wielkopolskie - Wielkopolski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Województwo Dolnośląskie - Dolnośląski ZMIUW

Województwo Opolskie - WZMIUW w Opolu

ZMiUW Katowice

IMGW

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

PIG

IGIPZ PAN

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska -

Centrum Informacji o Środowisku 

UNEP/GRID-Warszawa

GIOŚ

GUGIK

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ARiMR

GDOŚ 

Urząd Morski w Gdyni

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Klub Przyrodników

WWF

Województwo Świętokrzyskie

Województwo śląskie - Urząd Marszałkowski 

woj. Śląskiego

Województwo Opolskie - UM woj.. 

Opolskiego

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

SGGW

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania 

Przestrzennego i Regionalnego

T. G. Masaryk Water Research Institute 

Public Research Institution

Użytkownicy MPHP10



Przykłady zastosowania – MZP i MRP
1. Planowanie przestrzenne – zakazy i 

zwolnienia  obowiązujące na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią

2. Określenie liczby osób zamieszkałych na 
obszarach zagrożenia powodziowego

3. Sprawdzenie czy nieruchomość znajduje się 
na obszarze zagrożenia powodziowego

4. Element wspomagający wprowadzenie 
normatywów określających zasady 
ubezpieczenia ludzi i majątku trwałego
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Dziękuję za uwagę


