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Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie informacji 
o wyposażeniu obszaru wsi Kobylanka w sieci wodociągową 
i kanalizacyjną oraz wskazanie obszarów wsi, które wymagają 
rozbudowy tej infrastruktury. Do wykonania tego opraco-
wania wykorzystano mapę zasadniczą uzyskaną z Powiato-
wego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Gorlicach. Wykorzystując program Quantum GIS wykonano 
analizy przestrzenne, które pomogły w uzyskaniu danych 
pozwalających określić na jakich obszarach infrastruktura 
jest dobrze rozwinięta, a na jakich słabo i gdzie konieczna 
jest rozbudowa sieci.
Słowa kluczowe: EGiB, GESUT, GIS, analizy przestrzenne.

WPROWADZENIE

Rozwój zagospodarowania w sieci uzbrojenia terenu 
poszczególnych obszarów w Polsce postępuje w szybkim 
tempie. Czynnikiem generującym zmiany jest w dużym 
stopniu przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i wyni-
kające z niego możliwości skorzystania z dofinansowań 
z funduszy europejskich , przeznaczonych na ten cel. 

Warunkiem koniecznym uchwycenia tempa zmian i ko-
nieczności ich wprowadzenia jest analiza przestrzenna na te-
mat jakie sieci już istnieją na danym terenie, a jakich brakuje 
lub zagęszczenie jakich sieci jest zbyt małe. Należy więc 
określić obszary, które wymagają nakładów na poprawę 
infrastruktury w pierwszej kolejności oraz w jakim zakresie 
infrastruktura ma być poprawiona. Wyposażenie poszcze-
gólnych miejscowości w sieci uzbrojenia terenu poprawia 
standard życia mieszkańców, ale też gwarantuje możliwość 
rozwoju gospodarczego umożliwiając lokalizację nowych 
inwestycji. Jednym z narzędzi umożliwiających szybkie 
i dokładne analizy tematyczne jest miedzy innymi opisane 
w kolejnym punkcie oprogramowanie Quantum GIS oraz 
portale internetowe.

OPROGRAMOWANIE, PORTALE INTERNETOWE 
ORAZ USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH 

WYKORZYSTANE W PRACY

OPROGRAMOWANIE

QuantumGIS – (Rys. 1) Program Quantum GIS jest 
udostępniany na licencji GPL (GNU General Public 
License). Jest to licencja wolnego i otwartego oprogra-
mowania, więc każdy może z niego korzystać bez ogra-
niczeń. QGIS można bezpłatnie wykorzystywać zarówno 
przez naukowców, administrację publiczną jak i firmy 
komercyjne. Mogą z niego korzystać osoby fizyczne oraz 
firmy do opracowań niekomercyjnych i komercyjnych. 
Wzmianka o wykorzystaniu QGIS powinna znaleźć się 
w takich opracowaniach (www.quantum-gis.pl, data do-
stępu 11.08.2015 r.).

PORTALE INTERNETOWE

Geoportal.gov.pl (Rys. 2) – Jest to centralny punkt dostę-
pu do usług Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzen-
nej (KIIP), od wyszukiwania i udostępniania danych, aż 
do ich analizy. Geoportal ten jest tworzony i utrzymywany 
przez Głównego Geodetę Kraju. Geoportal jest to portal 
internetowy zgodny z dyrektywą INSPIRE, który udostęp-
nia użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne poprzez 
wyszukiwanie żądanych informacji. Projekty geoportal.gov.
pl udostępnia m.in. następujące dane: 
– dane o charakterze katastralnym,
– opracowania ortofotomap lotniczych i satelitarnych,
– mapy sozologiczne,
– mapy hydrograficzne,
– mapy topograficzne,
– dane o przebiegu granic (Państwowy Rejestr Granic), 
– dane z państwowego rejestru nazw geograficznych.
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Na witrynie tej znajdziemy również metadane infra-
struktury informacji przestrzennej. Są to informacje, które 
opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych 
przestrzennych i dają możliwość ich odnalezienia, inwen-
taryzacji i używania tych danych i usług (www.geoportal.
gov.pl, data dostępu 13.08.2015r.).

USŁUGI DANYCH PRZESTRZENNYCH

Web Map Service (WMS) – jest to standard udostępnia-
nia map w postaci rastrowej za pomocą internetu. Standard 
ten stworzyła firma Open Geospatial Consortium (OGC). 
Mapy udostępniane w taki sposób najczęściej występują 
w formatach takich jak: GIF, JPEG i PNG. Do serwera 
WMS podawane są w zapytaniu parametry mapy takie 
jak: układ współrzędnych, warstwy, obszar geograficzny. 
W odpowiedzi serwer przesyła obraz mapy wygenerowany 
na podstawie danych, które znajdują się w bazach danych 
lub w różnych plikach takich jak np. SHP lub GML. Za 
pomocą jednej usługi WMS można pobrać różne warstwy 
tego samego obszaru prezentujące jednak różne dane np. 
drogi, linie kolejowe itp. Aby użytkownik mógł wyświet-
lić mapę musi połączyć się z serwerem WMS przy pomo-
cy specjalnego programu nazywanego „klientem WMS”. 
Program ten pobiera z serwera metadane, gdzie znajduje 
się lista dostępnych warstw, obsługiwane formaty, ukła-

dy współrzędnych itp. Użytkownik wybiera, które dane są 
mu potrzebne, a klient WMS wysyła do serwera zapytanie 
o wycinek mapy o zadanych parametrach (www.geoportal.
gov.pl, data dostępu 13.08.2015r.). Schemat działania WMS 
przedstawiono na Rys. 3.

ANALIZY PRZESTRZENNE I OCENA STANU 
UZBROJENIA TERENU W SIEĆ WODNO-

KANALIZACYJNĄ

POBRANIE WARSTW ZA POMOCĄ USŁUGI WMS 
UŻYTYCH DO WYKONANIA ANALIZ  

PRZESTRZENNYCH

W celu pobrania warstw za pomocą usługi WMS połą-
czono się z serwerem za pomocą programu Quantim GIS. 
Następnie wyświetlono dane dotyczące granic gmin oraz 
granic miejscowości wraz z ich nazwami z państwowego re-
jestru granic. Aby odnaleźć linki do danych połączono się ze 
stroną internetową geoportal.gov.pl i otworzono Geoportal	2.

W zakładce „Usługa przeglądania WMS” odszukano „Pań-
stwowy Rejestr Granic – jednostki terytorialne” oraz „Państwo-
wy Rejestr Nazw Geograficznych”, są to następujące linki:
– Państwowy Rejestr Granic – jednostki terytorialne: 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/

Rys. 1 Okno startowe programu Quantum	GIS	2.8

Rys. 2. Widok witryny Geoportal	2  
Źródło: Geoportal.gov.pl, data dostępu 13.08.2015r.
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guest/services/G2_PRGJT_WMS/MapServer/WMS-
Server

– Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych 
http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/
G2_PRNG_WMS/MapServer/WMSServer
W kolejnym kroku wczytano znalezione dane do pro-

gramu Quantum GIS przez usługę WMS za pomocą okna 
„Dodaj warstwy z serwera WM(T)S” i „Utwórz nowe po-
łączenie WMS” 

Kolejno otwarte zostało okno „Utwórz nowe połączenie 
WMS”. W oknie tym wpisano nazwę warstwy oraz wklejono 
link w polu „URL” w celu wczytania danych z Państwo-
wego Rejestru Granic oraz Państwowego Rejestru Nazw 
Geograficznych. Wczytane informacje zostały przedsta-
wione na rys. 4.

Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji oraz 
na podstawie własnej znajomości terenu wsi Kobylanka wy-
konano podział na tak zwane przysiółki. Podział ten wykona-
no w celu przeprowadzenia analiz przestrzennych w dalszej 
części pracy. Mapę z podziałem wsi ilustruje rys. 5.

ANALIZY PRZESTRZENNE

Aby dokonać oceny stanu uzbrojenia terenu w sieć 
wodno-kanalizacyjną wsi Kobylanka wykonano analizy 
przestrzenne w programie Quantum	GIS	2.8 mające na celu 

pokazanie jak w poszczególnych przysiółkach wygląda 
uzbrojenie terenu w badane sieci. 

Na początku importowano do programu Quantum GIS 
utworzone na podstawie numerycznej mapy zasadniczej 
warstwy niezbędne do przeprowadzenia analiz takie jak: 
budynki mieszkalne, sieć wodociągową oraz sieć kanaliza-
cyjną w formacie dxf. Następnie importowano uprzednio 
utworzoną mapę wsi Kobylanka podzieloną na przysiółki 
w formacie shp (rys. 6). 

W kolejnym kroku przeanalizowano mapę w celu spraw-
dzenia czy nie zawiera błędów topologicznych. Analiza wy-
kazała, że na opracowywanej mapie istnieją błędy takie jak:
– Błąd niedociągnięcia- charakteryzujący się tym, że dana 

sieć nie jest dociągnięta idealnie do budynku ( nie użyto 
funkcji „snap”) (rys. 7).

– Błąd przeciągnięcia- charakteryzuje się tym że dana 
sieć jest przeciągnięta poza ścianę budynku (nie użyto 
funkcji „snap”) (rys. 8).
Aby wyeliminować błędy i nie sprawdzać i poprawiać 

całej mapy zastosowano dla warstwy budynki bufor. W re-
zultacie każdy budynek został poszerzony w taki sposób, 
że ściana budynku przecinała się z siecią. Pozwoliło to 
w dalszej części pracy na wykonanie analiz przestrzen-

Rys. 3 Schemat działania WMS  
Źródło: Tempiński B. 2015, wykonane na podstawie:  
www.procad.pl, 2015

Rys. 4. Widok wczytanych warstw WMS w programie QGIS

Rys. 5 Mapa przedstawiająca podział wsi na przysiółki 
Źródło: Tempiński B., 2015
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nych. W programie Quantum	GIS	2.8	zostało otwarte okno 
„Bufor(y)” W oknie tym wybrano warstwę wejściową, którą 
w tym przypadku były „budynki” wybrano stałą wartość 
bufora, a następnie zapisano bufor budynków jako warstwę 
shp (rys. 9). 

Następny etap prac polegał na wykonaniu analiz prze-
strzennych. W tym celu otworzono okno „Zapytanie prze-
strzenne” programu Quantum	GIS	2.8 i zadano zapytanie 
polegające na znalezieniu wszystkich budynków z buforem 
zawierających się (within) w granicach jednego z przy-
siółków. W kolejnym etapie wskazano wszystkie budynki 
w danym przysiółku mające dostęp do sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w tym celu zadano zapytanie aby program 
wygenerował wszystkie budynki z buforem przecinające się 
z badanymi sieciami. Następnie zaprezentowane wcześniej 
czynności wykonano kolejno dla wszystkich przysiółków 
oraz dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Uzyskane 
w ten sposób informacje skontrolowano bezpośrednio na 
mapie, aby uniknąć błędów. Dane o zagospodarowaniu ba-
danego terenu wsi Kobylanka zaprezentowano w tabeli 1. 

Następnie wykonano mapy, (rys. 10, rys. 11) na których 
przedstawiono stan uzbrojenia terenu wsi Kobylanka w sieć 
wodociągową i kanalizacyjną. Na mapach pokazano podział 
wsi na przysiółki oraz zaznaczono obszary poszczególnych 
przysiółków na kolor odpowiadający stanowi uzbrojenia, 
który podzielono na pięć klas:
– kolor czerwony – uzbrojenie bardzo słabe (0%-20%)
– kolor pomarańczowy – uzbrojenie słabe (21%-40%)
– kolor żółty – uzbrojenie dostateczne (41%-60%)
– kolor jasno zielony – uzbrojenie dobre (61%-80%)
– kolor ciemnio zielony – uzbrojenie bardzo dobre (81%-

100%).
Na podstawie przeprowadzonych analiz zaobserwo-

wano, że dostęp do sieci wodociągowej ma niecałe 40% 
gospodarstw wsi Kobylanka. Większość mieszkańców wsi 
mogłaby przyłączyć się do wodociągu jednak część z miesz-
kańców nie wyraziła takiej chęci. Do głównego wodociągu 
nie mają dostępu jedynie większość mieszkańców przysiół-
ków północnych czyli Libuskie oraz Skała oraz przysiółek 
najbardziej wysunięty na zachód czyli Krzyska oraz część 

Rys. 6. Widok wczytanych warstw użytych do przeprowadzenia analiz przestrzennych 
Źródło: Tempiński B., 2015

Ryc. 7. Błąd niedociągnięcia 
Źródło: Tempiński B., 2015

Rys. 8. Błąd przeciągnięcia 
Źródło: Tempiński B., 2015

Rys. 9. Widok budynków wraz z buforem 
Źródło: Tempiński B., 2015
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stałej części wsi głębokim wąwozem i płynącym przez niego 
potokiem przez co zaprojektowanie tam sieci wodociągowej 
wsi Kobylanka byłoby trudne. Najprawdopodobniej, tereny 
te w przyszłości zostaną podłączone do sieci miasta Gorlic, 
z którym sąsiadują i ukształtowanie terenu z tamtej strony 
jest bardziej korzystne.

Najwięcej przyłączonych do sieci gospodarstw wystę-
puje w przysiółku Podrozbój, obszar ten jako jedyny prze-
kroczył 60% podłączonych do sieci gospodarstw. W pięciu 
przysiółkach stan przyłączonych gospodarstw oceniono na 
dostateczny natomiast w kolejnych czterech słabo.

Podsumowując zauważyć trzeba że opisywana sieć jest 
nową inwestycją i nie wszyscy mieszkańcy podjęli decyzję 
czy chcą przyłączyć się do wodociągu. Największą barierą 
jest tutaj koszt przyłącza, który pokrywają mieszkańcy oraz 
kwartalna opłata za zużytą wodę. 

Następnie podjęto próbę oceny stanu uzbrojenia tere-
nu wsi Kobylanka w sieć kanalizacyjną. Okazało się, że 
ponad 72% gospodarstw wsi jest podłączonych do ogól-
nospławnej sieci kanalizacyjnej co jest dobrym wynikiem. 
Większość z pozostałych 28% nie ma dostępu do sieci po-
nieważ inwestycja z różnych względów nie była wykony-
wana. Niewielki odsetek gospodarstw zdecydował się nie 
przyłączać do sieci, a zainwestowały one w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. 

Najwięcej gospodarstw z dostępem do ogólnospław-
nej sieci kanalizacyjnej zaobserwowano w przysiółkach 
północnych i centralnych gdzie do sieci przyłączone jest 
blisko 100% gospodarstw. Najgorsze zagospodarowanie 
w sieć okazały się przysiółki zachodnie oraz przysiółek 
Kościelisko gdzie zagospodarowanie jest słabe lub bardzo 
słabe. W przysiółkach tych planowane są prace związane 
z zagęszczeniem tam sieci kanalizacyjnej. 

Przysiółek Krzyska oraz część przysiółku Pustki naj-
prawdopodobniej w przyszłości zostaną przyłączone do 
sieci kanalizacyjnej miasta Gorlic podobnie jak w przypadku 
sieci wodociągowej. 

Ta b e l a  1 .  Tabela przedstawiająca ilość gospodarstw wsi Kobylanka mających dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Przysiółek Liczba  
gospodarstw

Liczba gospodarstw z dostępem 
do sieci wodociągowej

Liczba gospodarstw z dostępem 
do sieci kanalizacyjnej

Grabówki 45 13 28,89% 34 75,56%
Libuskie 48 4 8,33% 44 91,67%
Jedle 46 25 54,35% 37 80,43%
Okrajek 91 32 35,16% 38 41,76%
Kościelisko 29 9 31,03% 11 37,93%
Kopalnia 81 43 53,09% 75 92,59%
Podkościół 102 54 52,94% 95 93,14%
Dworskie Pola 97 45 46,39% 93 95,88%
Skała 57 10 17,54% 56 98,25%
Pustki 54 23 42,59% 30 55,56%
Podrozbój 22 15 68,18% 3 13,64%
Dębina 21 6 28,57% 0 0,00%
Krzyska 17 3 17,65% 0 0,00%
Suma 710 282 x 516 x
Gospodarstwa 
z dostępem do poszcze-
gólnych sieci w %

100% 39,72% 72,68%

Źródło: Tempiński B., 2015

Rys. 10. Mapa tematyczna przedstawiająca stan uzbrojenia te-
renu wsi Kobylanka w sieć wodociągową
Źródło: Tempiński B., 2015

Rys. 11. Mapa tematyczna przedstawiająca stan uzbrojenia terenu 
wsi Kobylanka w sieć kanalizacyjną
Źródło: Tempiński B., 2015

przysiółku Pustki. Dla północnej części wsi wodociąg jest 
planowany i jest to uzależnione od otrzymania dotacji unij-
nej, natomiast przysiółki zachodnie oddzielone są od pozo-
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PODSUMOWANIE

Istotą opisanych prac było przeprowadzenie analiz prze-
strzennych mających na celu zbadanie dostępu do sieci wod-
no-kanalizacyjnej w odniesieniu do wszystkich gospodarstw 
wsi Kobylanka. W pracy podjęto próbę oceny stanu uzbro-
jenia terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną tej wsi. 
W tym celu sporządzono mapę przedstawiającą podział wsi 
na przysiółki i wykonano analizy przestrzenne. W analizach 
przestrzennych wykorzystano program Quantum	GIS,	portal 
internetowy geoportal.gov.pl oraz usługę danych przestrzen-
nych WMS. Wykorzystanie tych narzędzi umożliwiło okre-
ślenie liczby gospodarstw wsi Kobylanka mających dostęp 
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto wykonano 
mapy tematyczne, w postaci kartogramów prezentujących 
nasilenie zjawiska przestrzennego w granicach badanej wsi.

Oceniając stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
wsi Kobylanka stwierdzono zróżnicowanie w wyposażeniu 
poszczególnych przysiółków wsi w opisywane sieci. Cały 
obszar wsi podzielono na pięć typów obszarów o różnym 
stopniu wyposażenie w badane media są to:
– wyposażenie bardzo słabe (0%-20% gospodarstw z do-

stępem do sieci)
– wyposażenie słabe (21%-40% gospodarstw z dostępem 

do sieci)
– wyposażenie dostateczne (41%-60% gospodarstw z do-

stępem do sieci)
– wyposażenie dobre (61%-80% gospodarstw z dostępem 

do sieci)
– wyposażenie bardzo dobre (81%-100% gospodarstw 

z dostępem do sieci).
Wykonane analizy przestrzenne pokazały, że dostęp do 

sieci wodociągowej ma niemal 40% gospodarstw wsi Ko-

bylanka, a do sieci kanalizacyjnej ponad 72%. Wykazano, 
że rozbudowa sieci wodociągowej najbardziej potrzebna jest 
w przysiółkach północnych i zachodnich, natomiast sieci 
kanalizacyjnej w przysiółkach zachodnich. 
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EVALUATION OF THE CONDITION OF 
WATER AND SEWAGE NETWORK FACILITIES 

USING GIS TOOLS

Summary. The aim of this article is to present information about 
providing the area of Kobylanka village with water and sewage 
networks and to indicate the rural areas requiring the develop-
ment of this infrastructure. In order to perform this study a site 
map obtained from the County Centre of Surveying and Car-
tography Documentation in Gorlice was used. Spatial analysis 
was performed using the Quantum GIS software, which helped 
obtain the data enabling to determine these areas on which the 
infrastructure is well-developed, and the ones on which it is poor 
and where it is necessary to expand the network.
Key words: Land and Property Register , surveying records of 
public utilities, GIS, spatial analysis.


