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1. WPROWADZENIE 

Niniejszą pracę zrealizowano w oparciu o umowę nr 507/10/Wn50/NE-OZ-TX/D  

z dnia 28.09.2010 r. pomiędzy Zamawiającym - Ministrem Środowiska, Finansującym – 

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Państwowym 

Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie. 

Przedmiotem umowy było sporządzenie Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) 

stanowiącego bazę danych dotyczącą stanu likwidacji tych obiektów na terenie Polski;  

z uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych obiektów oraz sposobu ich likwidacji  

i rekultywacji. 

Zrealizowany System Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) umoŜliwi powszechny dostęp 

do informacji dotyczących mogilników w Polsce, co jest szczególnie istotne w świetle 

ostatecznego terminu ich likwidacji w 2010 r. 

WaŜnym powodem realizacji w/w systemu był brak w Polsce zbiorczych opracowań 

zawierających aktualne dane dotyczące stanu likwidacji mogilników oraz opracowań 

graficznych w formie elektronicznej dokumentujących te prace.  

Przedmiotowa praca stanowić będzie równieŜ materiał źródłowy dla sporządzania 

sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami oraz dla sporządzania informacji dla 

Komisji Europejskiej na temat stanu likwidacji mogilników w Polsce. 
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2. MOGILNIKI – INFORMACJE OGÓLNE  

Historia rozwoju metod ochrony roślin i płodów rolnych oraz stosowanych w tym celu 

środków jest bardzo długa. JuŜ od najdawniejszych czasów człowiek usiłował ograniczyć 

straty upraw i plonów, powodowane przez zwierzęta, a takŜe grzyby i mikroorganizmy. 

Najstarsze opisy strat w uprawach i przechowywaniu plonów pochodzą z 2 500 r. p.n.e. 

Najczęściej uŜywano metod mechanicznych (zbierania szkodników) bądź stosowano zabiegi 

magiczne czy rytualne (Ordish 1976). W miarę zdobywania doświadczeń i dzięki 

stopniowemu rozwojowi wiedzy i techniki zaczęto do walki ze szkodnikami stosować wyciągi 

z roślin, związki arsenu, miedzi, siarkę, olej skalny oraz róŜnego rodzaju produkty 

smołopochodne. 

Przełomowym okresem była druga połowa lat 40. ubiegłego wieku, kiedy to odkryto 

aktywność biologiczną wielu substancji znanych juŜ w wieku XIX, w tym związków 

chloroorganicznych. Rozpoczęła się wówczas zawrotna kariera związków chloro-

organicznych w ochronie roślin, która trwała do początku lat 70. 

Badania naukowe z ostatnich kilkudziesięciu lat dowodzą, Ŝe środki ochrony roślin stanowią 

niezmiernie istotny element antropopresji na środowisko. Potencjalne zanieczyszczenia 

pochodzące od pestycydów mogą dotyczyć oddziaływań powierzchniowych wynikających z 

intensywnej uprawy rolnej oraz zabiegów ochronnych z tym związanych.  

Dodatkowy problem związany z ochroną roślin powodują takŜe przeterminowane  

i nieprzydatne pestycydy.  

W Polsce w latach 60. i 70. ub. wieku nieprzydatne środki ochrony roślin składowano  

w róŜnego typu obiektach. Były to obiekty o róŜnej konstrukcji zwane mogilnikami. 

Rozwiązanie to stworzyło powaŜne problemy środowiskowe. DuŜa część mogilników 

rozsianych na obszarze całego kraju, na przestrzeni dziesiątków lat, emitowała do 

środowiska zgromadzone w nich związki.  

Rozmieszczenie mogilników w Polsce jest nierównomierne (Ryc. 1). Najwięcej tych obiektów 

zlokalizowano w Polsce północno-zachodniej: w województwach wielkopolskim i zachodnio-

pomorskim. Obiekty na terenie Wielkopolski są stosunkowo duŜe. Na terenie tego 

województwa zdeponowano prawie 4 000 Mg nieprzydatnych pestycydów. Na terenie 

województwa zachodnio-pomorskiego złoŜono ponad 2 500 Mg pestycydów.  
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Ryc.1.  Rozmieszczenie mogilników na terenie Polski z uwzględnieniem wielkości obiektów 

Proces likwidacji mogilników w Polsce rozpoczęto w 1999 roku.  

W myśl zapisów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO 2010) wszystkie tego typu 

obiekty mają zostać definitywnie zlikwidowane do końca 2010 roku.  

Od 2011 r. planuje się likwidację pestycydowych skaŜeń terenu spowodowanych przez 

mogilniki, zagraŜających bezpieczeństwu uŜytkowych wód podziemnych, a do 2018 r. 

zakończenie likwidacji zagroŜeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych 

odpadów pestycydowych. 

2.1.  Typy mogilników 

Powstawanie w Polsce miejsc składowania przeterminowanych pestycydów, które z czasem 

zaczęto nazywać mogilnikami, rozpoczęło się w 1965 roku, kiedy to w województwach 

południowej Polski, zaczęto zakopywać bezpośrednio w grunt stosunkowo niewielkie ilości 

przeterminowanych ś.o.r. i ich opakowań. Zwykle miejsca te lokalizowano w bezpośrednim 

sąsiedztwie magazynów GS „SCh”. Z uwagi na to, Ŝe z czasem niewykorzystanych ś.o.r. 

przybywało, w 1971 roku opracowano Instrukcję, która do pewnego stopnia regulowała 

budowę konstrukcji, w jakich naleŜało przeprowadzać deponowanie przeterminowanych 
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ś.o.r. Zalecano budowę mogilników składających się ze studni kręgowych o średnicy  

od 1 do 2 metrów i głębokości 3 – 4 metrów. Na jednym obiekcie budowano najczęściej po 

kilkadziesiąt takich studni.  

Ponadto do likwidacji przeterminowanych ś.o.r. dość pospolicie wykorzystywano róŜnego 

rodzaju fortyfikacje wojskowe, począwszy od bunkrów strzelniczych z okresu II wojny 

światowej na pruskich i moskiewskich fortach obronnych z dziewiętnastego wieku 

skończywszy. 

Doły ziemne 

W latach 60. ub. wieku powstawały prawie wyłącznie obiekty w formie dołów ziemnych. W 

tego typu mogilnikach środki chemiczne składowano bezpośrednio w gruncie,  

bez Ŝadnych zabezpieczeń (Ryc. 2). Ten sposób składowania stosowano do końca lat 80.  

Doły ziemne są zlokalizowane na obszarze całego kraju. 

 
Ryc. 2.   Mogilnik w Tworzymirkach-Gaju (pow. Gostyń) fot. S. Wołkowicz  

 

Zbiorniki z kr ęgów studziennych 

Zbiorniki betonowe wykonywane z kręgów studziennych są najpopularniejszym typem 

mogilników, w których składowano przeterminowane środki ochrony roślin. Projekty 

konstrukcji zbiorników zazwyczaj powstawały zgodnie z międzyresortową instrukcją  

z dnia 21.05.1971 r.  

Najczęściej zbiorniki montowano z kręgów betonowych układanych w wykopie o głębokości 

kilku metrów (Ryc. 3). Wielokrotnie do lokowania kręgów wykorzystywano zagłębienia terenu 

powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego. Kręgi ustawiano na podłoŜu z płyt 

betonowych (wykonywanych na miejscu bądź prefabrykowanych), lub bezpośrednio na 

gruncie.  
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W niektórych przypadkach komory były wykonywane bez Ŝadnego zabezpieczenia dna. 

Często w celu zmniejszenia objętości opakowania były zgniatane lub tłuczone. Powstawała 

wówczas mieszanina przypominająca niejednorodną pulpę. Działanie takie powodowało 

jednocześnie zanieczyszczenie powierzchni terenu. 

 
Ryc. 3 Mogilnik w Tworzymirkach-Gaju (pow. Gostyń) fot. S. Wołkowicz 

 

Zbiorniki z bloczków betonowych lub cegieł 

Zbiorniki prostopadłościenne wykonywane były  zazwyczaj z bloczków betonowych  

lub cegieł. Zbiorniki tego typu przypominały formą ziemne „piwniczki” (Ryc. 4). Wykonywano 

je w formie jedno- lub wielokomorowej. Najczęściej miały głębokość około 2 m i powierzchnię 

od kilku do około 80 m2. Cegła jako materiał porowaty była zupełnie nieprzydatna do tego 

typu konstrukcji. Dodatkowo liczne spoiny, nierzadko wykonywane z zaprawy o wątpliwej 

jakości, stanowiły dogodne drogi migracji dla składowanych chemikaliów. 

 
 

Ryc. 4 Mogilnik w Dratowie (pow. Łęczna) fot D. Choromański 
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Stare obiekty militarne 

Do unieszkodliwiania nieprzydatnych pestycydów wykorzystywano równieŜ forty  

i bunkry z róŜnych epok. Były to równieŜ obiekty  zróŜnicowane pod względem wielkości.  

Do największych tego typu obiektów moŜna zaliczyć mogilnik w śabicach (pow. Słubice) 

zlokalizowane w poniemieckim forcie z czasów kanclerza Bismarcka. Nieprzydatne 

chemikalia składowano tam w sposób dość uporządkowany, w drewnianych skrzyniach 

wybitych od wewnątrz papą. Podobny obiekt w Nadgórniku (pow. Kozienice) został 

zlokalizowany w porosyjskim forcie powstałym w połowie XIX w. Środki składowano tam  

w sposób bezładny.  

Na terenie Polski na potrzeby składowania pestycydów wykorzystano równieŜ mniejsze 

bunkry głównie z czasów drugiej wojny światowej. Większość tego typu obiektów ma solidne 

zabezpieczenia „od góry”, zapewniające im trwałość w przypadku ataku militarnego, jednak 

podłoŜe, nienaraŜone w przypadku ataku, wykonywano w sposób o wiele mniej staranny 

(Ryc. 5). Taka konstrukcja obiektów militarnych spowodowała, Ŝe w wielu przypadkach 

nastąpiła emisja zanieczyszczeń do środowiska.  

 

 
 

Ryc. 5. Mogilnik w Słochach Annopolskich (pow. Siemiatycze) fot. W. Wołkowicz 

 

Inne obiekty 

 
Do składowania nieprzydatnych pestycydów wykorzystywano równieŜ obiekty dość 

nietypowe, jak stare silosy na kiszonkę (np. w Dąbrówce pow. Sępólno Krajeńskie)  

lub piwnice w zrujnowanych budynkach (np. w Zasiekach pow. śary czy Lasowicach  

pow. Legnica). Obiekty tego typu były niewielkie. Ilość złoŜonych w nich odpadów nie 

przekraczała 3 – 5 Mg. 
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3. OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC 

3.1. Informacje ogólne 

Celem realizacji niniejszego systemu było określenie stanu faktycznego istnienia mogilników 

w Polsce. Informacje te są niezbędne dla realizacji celu, jakim jest likwidacja wszystkich 

mogilników znajdujących się na terenie kraju do końca 2010 r.  

PowyŜszy cel został określony w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2010).  

Ponadto dane z systemu będą przydatne przy realizacji zobowiązań wynikających  

z Konwencji Sztokholmskiej.  

System Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) stanowi jeden z waŜnych elementów 

wchodzących w  zintegrowany system informacji o środowisku geologicznym i glebowym,  

tak by mogły być one wspólnie analizowane i wykorzystywane do rozwiązywania zagadnień 

ochrony powierzchni ziemi.  

Funkcjonalność stworzonego systemu umoŜliwia gromadzenie i aktualizację informacji o 

stanie likwidacji mogilników oraz prezentację w czytelnej formie dla wszystkich 

zainteresowanych odbiorców. 

3.2 Źródła pozyskania danych 

Opracowywany system „SIDoM” zawiera informacje, których źródłem było Ministerstwo 

Środowiska (zestawienia zbiorcze w układzie wojewódzkim), archiwalne dane Państwowego  

Instytutu Geologicznego, dane przekazane przez administracje rządową i samorządową, 

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, jak równieŜ informacje uzyskane od firm  

i instytucji, które fizycznie likwidowały poszczególne obiekty. Dotyczyło to szczególnie 

danych z samych procesów rekultywacji mogilników, w tym szczegółowych dane dotyczące 

ilości zlikwidowanych odpadów (pestycydów, opakowań po nich, zanieczyszczonych 

gruntów, zanieczyszczonych betonów). 

W związku z powyŜszym, w procesie pozyskiwania danych szczególne uczestniczyły 

następujące podmioty: 

o SEGI AT sp. z o.o. 

o HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. 
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o INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN, Oddział Sośnicowice 

o ARCADIS Sp. z o.o. 

o PROCHEM S.A. 

Ze względu na uwarunkowania formalno – logistyczne zaprezentowane w systemie SIDoM 

dane dotyczące mogilników oraz aktualność działań likwidacyjnych przyjęto na dzień 

31.10.2010 r. 

W związku z powyŜszym, na mapie Polski obrazującej stan likwidacji mogilników, istnieją 

jeszcze obiekty istniejące – nie zlikwidowane. Obiekty te jednak w zdecydowanej większości 

przypadków są w trakcie formalnego likwidowania (projekty likwidacyjne w trakcie trwania) 

lub w trakcie procedury przygotowawczej do procesu likwidacji (rozstrzyganie przetargi na 

prace likwidacyjne). 
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4. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH PRAC 

PoniŜej przedstawiono wyniki realizacji Systemu SIDoM w odniesieniu do elementów (tekst 

kursywą), które były zapisane w zakresie prac przewidzianych do wykonania w Karcie 

Informacyjnej projektu: 

1. Strona Główna zostanie zrealizowana w sposób statyczny w oparciu o zgromadzone 

dane dotyczące poszczególnych mogilników. 

2. Na Stronie Głównej będzie przedstawiona mapa Polski z treścią: granica państwa, 

granice województw oraz punkty reprezentujące poszczególne mogilniki. 

3. Mapa zostanie przygotowana w formacie pliku JPG wraz z aktywnymi obszarami  

na punktach obrazujących mogilniki. 

 

PowyŜszy obraz przedstawia sposób realizacji punktów 1, 2 i 3, przy czym sposób realizacji 

punktu 3 został wykonany w wersji WEB_GIS. 
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4. Po najechaniu kursorem na obszar aktywny mogilnika pojawi się dymek z etykietą 

zawierającą numer i nazwę konkretnego mogilnika. 

  
 
Punkt 4 realizowany jest wpisem w legendzie, którym moŜna włączyć i wyłączyć 

wyświetlanie Etykiety dla warstwy Mogilniki. 

5. Po kliknięciu na obszar aktywny mogilnika otworzy się nowa strona, dla której zostaną 

przygotowane dane w formacie HTML, opisujące szczegółowo wywołany obiekt. 

 
 
PowyŜej przestawiono sposób realizacji punktu 5. 
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6. Strona przygotowana w formie raportu zawierać będzie: 

a. Nagłówek (logo Ministerstwa i Funduszu, tytuł) 

b. Opis, 

c. Tabelkę, 

d. Zdjęcia, 

e. Mapkę lokalizacyjną z maps.google wraz z linkiem do nowej strony z lokalizacją 

na maps.google, 

f. Stopkę (logo wykonawcy). 

 

 

PowyŜej przestawiono sposób realizacji części elementów z punktu 5 (a, c, e, f). 

7. Strona HTML będzie miała swoją wersję w formacie PDF. 

 

PoniŜej przedstawiony został sposób realizacji punktu 7. 

  

  

cc
..  

ee
..  

ff ..  
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8. Strona HTML będzie mogła być bezpośrednio drukowana i prezentowana w formie 

raportu oraz będzie mogła słuŜyć jako załącznik. 

  
 

PowyŜsze obrazki demonstrują sposób realizacji punktów 7 i 8 oraz elementów z punktu 5  

(a, b, c, d, e, f). 

 
 

aa
..  

bb  

cc
..  dd

..  

ff ..  

ee
..  
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9. Na Stronie Głównej będą linki do plików z zestawieniami tabelarycznymi  

zdefiniowanymi według ustaleń z pracownikami Ministerstwa (np. zestawienie 

tabelaryczne województwami). 

 

PowyŜej przestawiono sposób realizacji punktu 9. 

10. Strona Główna będzie opracowana w estetycznej szacie graficznej, swoim wyglądem 

związanej z prezentowanym zagadnieniem. 
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11. Strona Główna moŜe teŜ zawierać link dla zaawansowanych uŜytkowników, do portalu 

gis PIG-PIB emgsp.pgi.gov.pl , na którym mogilniki będą prezentowane usługą WMS. 

 
 

PowyŜej przestawiono sposób realizacji punktu 5. 
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Ponadto system SIDoM oferuje funkcję wyszukiwania obiektu po wybranym atrybucie  

oraz dostosowania widoku według jednostki administracyjnej (rysunek poniŜej): 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu aplikacji, projektu szaty graficznej, projektu bazy 

danych, projektu raportów, projektu interfejsów uŜytkownika oraz szczegółowe informacje 

techniczne dla osoby administrującej stronę zawarte są w dwóch odrębnych dokumentach: 

o System Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM). Dok umentacja projektowa 

o System Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM). Dok umentacja techniczna  

dla administratora strony 

oraz płycie  CD „Kody źródłowe”  stanowiących załączniki do niniejszego opracowania. 
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5. PODSUMOWANIE 

Niniejszą pracę naleŜy traktować jako waŜny wkład w realizację wieloletniego procesu 

związanego z zajmowaniem się mogilnikami jako obiektami powodującymi znaczącą 

antropopresję, której skutkami są rozmaite przemiany środowiska, określane ogólnie jako 

jego degradacja (szczególnie zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych).  

Pierwsze badania mogilników w Polsce rozpoczęte na początku lat 90. ubiegłego wieku 

wykazały negatywne oddziaływanie tych obiektów na środowisko gruntowo – wodne. 

Kolejnym krokiem było klasyfikowanie mogilników pod katem skali ich zagroŜenia,  

co w konsekwencji doprowadziło do rozpoczęcia procesu ich likwidacji. Ten tok 

postępowania dał podstawę do stworzenia Systemu SIDoM. 

Oceniając przeprowadzone w/w działania, które trwały ponad 20 lat, w dniu dzisiejszym 

moŜna ocenić je jako właściwe i kompleksowe. ŚcieŜka postępowania wiodąca  

od rozpoznania zagroŜeń dla środowiska do ich całkowitego usunięcia daje podstawę do 

uznania, Ŝe problem mogilników w Polsce został zdiagnozowany i poprowadzony  

w sposób optymalny. 

Zgodnie z załoŜeniami KPGO 2010, po definitywnej likwidacji źródeł zagroŜenia środowiska 

ze strony mogilników (rok 2010), pozostaje w najbliŜszych latach (od 2011 r) zająć się 

likwidacją pestycydowych skaŜeń terenu spowodowanych przez mogilniki, zagraŜających 

bezpieczeństwu uŜytkowych wód podziemnych oraz zakończyć likwidację zagroŜeń 

powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych odpadów pestycydowych (do 2018 r). 
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Przedmiotem zadania było sporządzenie Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) 

stanowiącego bazę danych dotyczącą stanu likwidacji składowisk przeterminowanych 

środków ochrony roślin na terenie Polski; z uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych 

obiektów oraz sposobu ich likwidacji i rekultywacji. 

WaŜnym powodem realizacji w/w systemu był brak w Polsce zbiorczych opracowań 

zawierających aktualne dane dotyczące stanu likwidacji mogilników oraz opracowań 

graficznych w formie elektronicznej dokumentujących te prace. 

Pierwsze badania mogilników w Polsce rozpoczęte na początku lat 90. ubiegłego wieku 

wykazały negatywne oddziaływanie tych obiektów na środowisko gruntowo – wodne. 

Kolejnym krokiem było klasyfikowanie mogilników pod katem skali ich zagroŜenia,  

co w konsekwencji doprowadziło do rozpoczęcia procesu ich likwidacji. Ten tok 

postępowania dał podstawę do stworzenia Systemu SIDoM. 

Opracowywany system „SIDoM” zawiera informacje, których źródłem było Ministerstwo 

Środowiska (zestawienia zbiorcze w układzie wojewódzkim), archiwalne dane Państwowego  

Instytutu Geologicznego, dane przekazane przez administracje rządową i samorządową, 

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, jak równieŜ informacje uzyskane od firm  

i instytucji, które fizycznie likwidowały poszczególne obiekty. Dotyczyło to szczególnie 

danych z samych procesów rekultywacji mogilników, w tym szczegółowych dane dotyczące 

ilości zlikwidowanych odpadów (pestycydów, opakowań po nich, zanieczyszczonych 

gruntów, zanieczyszczonych betonów). 

W związku z powyŜszym, w procesie pozyskiwania danych szczególne uczestniczyły 

następujące podmioty: 

o SEGI AT sp. z o.o. 

o HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. 

o INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN, Oddział Sośnicowice 

o ARCADIS Sp. z o.o. 

o PROCHEM S.A. 

PowyŜsze dane uzyskiwano poprzez oficjalne pisma, kontakty drogą telefoniczną i 

elektroniczną, a takŜe wyjazdy terenowe do firm likwidujących w przeszłości mogilniki. 

Podczas wyjazdów terenowych przeszukiwano archiwa i weryfikowano istnienie 

archiwalnych opracowań dotyczących likwidacji.  



Przytoczone powyŜej sposoby komunikowania się przyniosły w większości przypadków 

oczekiwane efekty. Jednak istniały przypadki kiedy podmioty fizycznie likwidujące mogilniki 

pozbyły się juŜ dokumentacji (po 5 latach przechowywania), bądź teŜ firmy  

lub wpółkonsorcjanci wykonanych likwidacji zmienili profil działalności lub juŜ nie istnieją. 

Ze względu na uwarunkowania formalno – logistyczne zaprezentowane w systemie SIDoM 

dane dotyczące mogilników oraz aktualność działań likwidacyjnych przyjęto na dzień 

31.10.2010 r. 

W związku z powyŜszym, na mapie Polski obrazującej stan likwidacji mogilników, istnieją 

jeszcze obiekty istniejące – nie zlikwidowane. Obiekty te jednak w zdecydowanej większości 

przypadków są w trakcie formalnego likwidowania (projekty likwidacyjne w trakcie trwania) 

lub w trakcie procedury przygotowawczej do procesu likwidacji (rozstrzyganie przetargi na 

prace likwidacyjne). 

Po skompletowaniu i zweryfikowaniu wszystkich danych dotyczących poszczególnych 

mogilników przygotowane zostały zestawienia wojewódzkie oraz baza danych dla wszystkich 

obiektów, która stanowiła podstawę do funkcjonowania całego systemu. Dane te następnie 

zostały przekazane osobom, które przygotowały bazę pod kątem systemu informatycznego. 

NiezaleŜnie od kompletowania danych dotyczących mogilników przygotowano koncepcję 

funkcjonowania systemu (zgodnie z załoŜeniami Karty programowej zadania) oraz koncepcję 

wyglądu Raportów generowanych przez system. 

Opracowany system „SIDoM” jest efektem kompilacji w/w prac i działań. 

Interoperacyjność utworzonego, zbioru danych przestrzennych, stanowiącego warstwę 

normatywną dla informacji o mogilnikach, zapewniona jest usługą WMS, dostępną pod 

adresem URL http://mogilniki.pgi.gov.pl/wms . 

 

Portal SIDoM został wyposaŜony równieŜ w funkcjonalność zapewniającą interoperacyjność 

z innymi zbiorami danych – umoŜliwia ona rejestrację i wyświetlanie danych z innych źródeł 

wystawionych usługa WMS. 

 

Portal SIDoM, prezentujący dane o mogilnikach, zapewnia do nich dostęp zgodnie z 

wymaganiami dyrektywy INSPIRE, implementowanej do polskiego prawodawstwa ustawą z 

dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 
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2 Cel i zakres dokumentu 

2.1 Cel 

Celem dokumentu jest projekt geoportalu „Mogilniki”.  

2.1.1 Słownik poj ęć 

Pojęcie Definicja 
WFS Web Feature Service 
WMS Web Map Service 

SLD 
Definicja stylu klasy obiektów wykorzystana przy 
publikowaniu WMS. Rozszerzenie pliku xml. Format 
pozwalający na definiowanie stylistyki obiektu. 

 

2.2 Zakres 

Dokument swoim zakresem obejmuje: projekt aplikacji, projekt szaty graficznej, projekt bazy danych, 

projekt raportów, projekt interfejsów użytkownika. 
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3 Projekt interfejsów u Ŝytkownika 
 

Projekt GUI geoportalu 

 
 

Belka narzędziowa 

 
 

 

Ikona Opis 

 
Przesuwanie mapy 

 
Przybliżenie mapy 

 
Oddalenie mapy 

 
Powiększenie mapy do zaznaczonego obszaru 

 
Informacje o obiekcie 

 
Pomiar odległości 

 
Pomiar powierzchni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt komponentu Legenda 
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Numer Nazwa komponentu 

1 Tytuł panelu 

2 Przycisk włączania widoczności warstwy przestrzennej 

3 Ikona legendy warstwy przestrzennej wraz z jej nazwą 

4 Grupa (kategoria) 

5 Ikona informująca o rozwinięciu gałęzi 

6 Ikona informująca o zwiniętej gałęzi. 

 

Projekt komponentu Wyszukiwanie 

 
 

 

 

Projekt komponentu Dostosuj Widok 
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Projekt komponentu Wyniki wyszukiwania (ikony po prawej to lokalizacja obiektu oraz wydruk raportu) 
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4 Projekt bazy danych 
 

Projekt bazy danych sprowadza się do dwóch powiązanych ze sobą relacyjnie tabel (MOGILNIKI_PL, 

ZDJECIA_MOG) opisujących klasę obiektów Mogilniki. Przedstawiony poniżej projekt tabeli jest 

jednocześnie przestrzenną klasą obiektów posiadającą geometrie typu punkt. Powiązanie następuje po 

kolumnie LP, jest to relacja wiele do jeden. 

Rysunek poniżej przedstawia projekt tabeli MOGILNIKI_PL. 

 

 
 

 Rysunek poniżej przedstawia projekt tabeli ZDJECIA_MOG. 
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5 Projekt szaty graficznej 
Poniżej przedstawiony jest projekt graficzny poszczególnych komponentów geoportalu. 
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6 Projekt raportów 
Poniżej przedstawiony jest projekt raportów. Raporty generowane sa po wyszukaniu obiektów. 

Tło mapy uzależnione jest od tła mapy w momencie generowania raportu. 
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7 Projekt pliku konfiguracyjnego 
 

Informacje o tym jakie klasy obiektów i w jakim stylu sa wyświetlane w geoportalu możliwe są do 

zdefiniowania przez użytkownika. 

Plik konfiguracyjny config.xml,z lokalizowany w głównym folderze aplikacji, zawiera trzy główne gałęzie: 

map, overview, viewChangerClasses. 

 

Element map 

 

Gałąź map zawiera następujące elementy: layers, option oraz zoom_to_extent. 
 

Element layers 

 

Element layers służy do definiowania warstw wyświetlanych na mapie. W tym elemencie można 

umieszczać znaczniki group oraz layer. Pozwala to na pogrupowanie warstw na stronie i wyświetlenie ich 

w postaci drzewa. Elementy group mogą z kolei zawierać kolejne group (grupy) oraz layer (warstwy). 

Wymaganym atrybutem znacznika group jest znacznik title określający tytuł warstwy wyświetlany w menu 

głównym strony. 

 Znacznik layer posiada elementy podane w poniższej  tabeli. 

 

 

Element Typ 

wart

ości 

Przykładowa 

wartość 

Opis 

title tekst Warstwa 1 Nazwa warstwy wyświetlana w panelu legenda. 

type tekst WMS Określa typ warstwy, wymaganą zawartością jest tekst 

„WMS” 

url adres 

url 

http://przyklad 

.pl/wms/ 

Adres url usługi WMS na serwerze 

name tekst Geom1 Nazwa reprezentująca warstwę zdefiniowana na 

serwerze 

order liczba 3 Uporządkowuje kolejność wyświetlania warstw na 

mapie 

visible true 

/ 

false 

True Określa czy strona jest widoczna po załadowaniu 

strony 

style tekst wartość pusta Pozwala na zdefiniowanie innego niż domyślny stylu 

warstwy wyświetlanej w serwisie. 

legend tekst wartość pusta Wartość domyślnie generowana przez system 

pokazująca graficzny sposób wyświetlania warstwy na 

mapie. Miniatury widoczne są przy nazwie warstwy w 

panelu legenda.   

 

Wszystkie z podanych w tabeli znaczników są obowiązkowe 
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Element options 

 

Znacznik options zawiera następujące elementy: max_extent, max_resolution, projection, units. 

Wszystkie znaczniki są obowiązkowe.  

 

Element max_extent, wyznacza granice obszaru po którym możemy przesuwać mapę. Zawiera dwa 

znaczniki top_left oraz down_right które z kolei zawierają współrzędne x oraz y odpowiednio górnego 

lewego i dolnego prawego rogu obszaru. 

 Pozostałe 3 znaczniki opisane są w poniższej tabeli   

 

 

Element Wartość Opis 

max_resolution liczba 

zmiennoprzecinkowa  

Maksymalna rozdzielczość mapy według specyfikacji 

biblioteki open layers 

projection tekst Wyznacza układ współrzędnych w jakim jest 

reprezentowana mapa 

units „m” Określa sposób reprezentacji odległości na mapie, 

wymagają wartością jest „m” 

 

 

Element zoom_to_extent  

 

Zawartość tego elementu wyznacza granice obszaru który będzie początkowo widoczny w oknie 

przeglądarki. Podobnie jak znacznik max_extent zawiera elementy top_left oraz down_right. posiadające 

informacje na temat współrzędnych x, y górnego lewego i dolnego prawego rogu obszaru. 

 

Element overview 

 

Element overview reprezentuje mini-mapę. Zawiera dwa wymagane znaczniki map_options oraz 

maximized. 

 
 

Element map_options 

 

Zawartość tych znacznika jest następująca; layer, max_extent, num_zoom_levels, projection, units. 

 

Znacznik layer jest analogiczny w działaniu jak w przypadku map z tą różnicą, ze nie posiada znacznika 

„legend”. Poniżej znajduje się tabela z opisem. 

 

Element Typ 

warto

ści 

Przykładowa 

wartość 

Opis 

title tekst Warstwa 1 Nazwa warstwy wyświetlana w panelu legenda. 

type tekst WMS Określa typ warstwy, wymaganą zawartością jest 

tekst „WMS” 

url adres 

url 

http://przyklad 

.pl/wms/ 

Adres url usługi WMS na serwerze 

name tekst Geom1 Nazwa reprezentująca warstwę zdefiniowana na 

serwerze 

order liczba 3 Uporządkowuje kolejność wyświetlania warstw na 

mapie 

 

visible true / true Określa czy strona jest widoczna po załadowaniu 
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false strony 

style tekst wartość pusta Pozwala na zdefiniowanie innego niż domyślny stylu 

warstwy wyświetlanej w serwisie. 

 

Elementy max_extent, projection, units maja taką samą zawartość i działają tak samo jak te zdefiniowane 

w gałęzi map. Natomiast num_zoom_levels zawiera liczbę całkowitą określającą liczbę stopni przybliżenia. 

 

7.2.2 Element maximized 

 

Maximized zawiera wartości true lub false określające początkowy stan rozwinięcia mapy  

 

 

 
7.1 Element viewChangerClasses 

 

Element ViewChangerClasses zawiera klasy dostępne w panelu Dostosuj Widok. Klasy są definiowane 

znacznikiem class o następujących atrybutach (wszystkie wymagane). 

 

 

 

Nazwa atrybutu Opis 

name identyfikator klasy 

 

title nazwa wyświetlana w panelu 

 

table tabela w bazie danych z geometrią 

 

unitName nazwa drugiego pola służącego do wprowadzenia dodatkowych informacji 

 

nameColumn - nazwa kolumny w bazie danych określająca nazwy dodatkowych informacji 

dostepnych w drugim polu 

 

geometryColumn nazwa kolumny z geometrią 

 

showAs określa sposób reprezentacji informacji z drugiego pola. Dostępne są list (lista 

rozwijana) 

suggest pole tekstowe z listą podpowiedzi 

 

7.2 Konfiguracja raportów regionalnych 
Konfiguracja raportów regionalnych odbywa się w sekcji raporty regionalne. 

 

<raportyRegionalne> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="dolnoĹ›lÄ…skie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="kujawsko-

pomorskie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="lubelskie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="lubuskie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="Ĺ‚Ăłdzkie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="maĹ‚opolskie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="mazowieckie"/> 
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  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="opolskie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="podkarpackie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="podlaskie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="pomorskie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="Ĺ›lÄ…skie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" 

title="Ĺ›wiÄ™tokrzyskie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="warmiĹ„sko-

mazurskie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" title="wielkopolskie"/> 

  <attribute name="./data/raportyRegionalne/A.xls" 

title="zachodniopomorskie"/> 

 </raportyRegionalne> 

</config> 

 

7.3 Publikacja warstwy jako WMS 
Wynikowa klas obiektów jaką są Mogilniki oprócz wyświetlania w oknie mapy geoportalu 

jest dostępna dla innych użytkowników jako serwis WMS. Adres serwisu dostępny oraz 

możliwy do skonfigurowania jest dostępny w sekcji Layers. Poniżej przykład konfiguracji dla 

klasy obiektów Mogilniki. Adres URL podawany jest dwa razy, raz jako wewnętrzny z którego 

korzysta aplikacja, drugi jako adres który może być udostępniany użytkownikom 

zewnętrznym. 

 

<layers> 

            <layer> 

    <title>Mogilniki</title> 

    <type>WMS</type> 

    <url>http://213.227.72.231/geoserver/wms</url> 

   

 <insideURL>http://192.168.160.31/geoserver/wms</insideURL> 

    <name>mog:MOGILNIKI_PL</name> 

    <order>8</order> 

    <visible>true</visible> 

   

 <legend>./images/icons/wms_mog_mogilniki_pl.png</legend> 

    <multilayers> 

     <visible>true</visible> 

     <warp>true</warp> 

    </multilayers> 

   </layer> 
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8 Komponenty 
System wykorzysta następujące komponenty: 

• Apache HTTP Server 2.2.14, 

• PHP 5.3.1, 

• Baza Oracle 10g lub klient Oracle 10g, 

• OCI8  8.1.4 (rozszerzenie PHP do pracy z bazą ORACLE), 

• Apache Tomcat 6.0.18, 

• Geosever 2.0.2 (pod Apache Tomcat). 
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