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Wprowadzenie 

• Problematyka katastru wielowymiarowego po raz pierwszy 
wypłynęła na „szerokie wody”  wraz z organizacją warsztatów na 
temat katastru 3D w 2001 roku, w Delft (Holandia).  

• Według późniejszej opinii organizatorów, podjęcie tej tematyki 
było wtedy przedwczesne, biorąc pod uwagę uwarunkowania 
techniczne, organizacyjne oraz popularyzację wiedzy w tym 
zakresie. 

• W 2011 roku ponownie w Delft zorganizowano drugie warsztaty 
dotyczące katastru 3D, a trzecie warsztaty odbyły się w 
październiku 2012 roku w Shenzhen w Chinach 

• Warsztaty te ożywiły dyskusję na temat katastru 
wielowymiarowego w środowisku związanym z katastrem i GIS 
na arenie międzynarodowej, w tym także w Polsce. 

• Sesje na temat katastru 3D mają miejsce między innymi na 
corocznych konferencjach Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Geodetów FIG  
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W czym leży problem? 
źródło: Khoo V.: 3D Cadastre in Singapore. 2nd International Workshop on 3D 
Cadastres, 2011, Delft (prezentacja)  
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Nowoczesne koncepcje katastru 

• Katastru wielowymiarowego nie można rozpatrywać, bez 
wpasowania go w ogólny nurt inicjatyw rozwoju systemów 
katastralnych.  

• Systemy katastralne początkowo służyły celom opodatkowania 
gruntów (kataster fiskalny) lub ochronie praw do gruntu i rozwoju 
rynku nieruchomości (kataster prawny). 

• Można przyjąć, że począwszy od lat siedemdziesiątych zeszłego 
wieku szybki rozwój technologii informacyjnych oraz nacisk na 
środowiskowy, społeczny oraz ekonomiczny, zrównoważony 
rozwój, znacząco wpływa na oczekiwania i wizje współczesnego 
systemu katastralnego, który powinien mieć charakter 
wielozadaniowy. 

• Uważa się, że taki kataster powinien wykraczać poza funkcję 
fiskalną oraz prawną i obejmować również aspekty takie, jak 
gospodarowanie nieruchomościami, zagospodarowanie 
przestrzenne, zarządzanie środowiskiem, czy szeroko pojęte 
kwestie społeczne. 4 



Wizja przyszłego systemu katastralnego 

• Można przypuszczać, że w następnych latach rozwój 
technologiczny spowoduje powstanie nowych technik wizualizacji 
trójwymiarowej oraz analizy danych, które umożliwią analizę 
zjawisk w czasie rzeczywistym oraz ich prognozowanie. 

• Kataster będzie ważnym komponentem systemów analitycznych, 
przy czym praca w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem 
technologii trójwymiarowej oraz interoperacyjność poprzez 
standaryzację modeli katastralnych będą miały tutaj znaczenie 
priorytetowe 

• Postępująca urbanizacja może wywołać presję na reorganizację 
struktury systemu katastralnego. Obecny zapis działek 
katastralnych w postaci dwuwymiarowej może okazać się 
niewystarczający i konieczne będzie zastępowanie go innego 
rodzaju rejestrem uwzględniającym rejestrację przestrzenną 
obiektów.  
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Kataster 3D 

• Stworzenie jednolitego katastru trójwymiarowego w skali 
światowej, czy międzynarodowej na chwilę obecną nie wydaje się 
możliwe i wątpliwe jest by kiedykolwiek zostało zrealizowane. 

• Organizacja oraz sposób skomplikowania katastru w danym kraju 
zależy od ram prawnych i organizacyjnych, potrzeb użytkowników 
oraz możliwości technicznych. Stąd raczej nie prowadzi się 
rozważań na temat całkowitego zastąpienia katastru 
dwuwymiarowego przez trójwymiarowy. 

• Wydaje się jednak, że należałoby przeanalizować optymalne 
sposoby przejścia między katastrem 2D a katastrem 3D. W tym 
celu może być pomocna norma międzynarodowa ISO 19152 (Land 
Administration Domain Model (LADM)), która udostępnia model 
koncepcyjny, natomiast nie daje gotowych rozwiązań. 

• Warto tutaj również zwrócić uwagę, że w literaturze światowej, 
przez kataster 3D oprócz obiektów tradycyjnego katastru rozumie 
się również systemy rejestracji sieci infrastruktury oraz budowli 
podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych. 
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Normalizacja w katastrze 

• W dniu 1.11.2012 został zaakceptowany (opublikowany 
19.11.2012) standard międzynarodowy ISO 19152 „Land 
Administration Domain Model” (LADM). 

• Polskie tłumaczenie tytułu normy to „ Katastralny Model 
Administrowania Terenem” – PKN planuje uznać tą normę 
jako Polską Normę do 31.10.2013. 

• LADM jest standardem opisowym, którego celem jest 
dostarczenie formalnego języka do opisu istniejących 
systemów rejestracji nieruchomości. 

• ISO 19152 dostarcza modelu referencyjnego służącego 
dwóm celom: 

– Zapewnienie podstaw dla rozwoju efektywnych 
systemów rejestracji nieruchomości opartej na 
technologii MDA (Model Driven Architecture) 

– Umożliwienie zainteresowanych stronom komunikacji 
opartej na wspólnej terminologii zarówno na poziomie 
jednego kraju jak i między różnymi krajami 
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Normalizacja w katastrze cd 

ISO 19152 dostarcza również rozwiązań dla opisu 
obiektów w trzech wymiarach, takich między innymi 
jak: 

• klasy LA_SpatialUnit i LA_LegalSpaceBuildingUnit,  

• Koncepcja klas LA_BoundaryFaceString oraz 
LA_BoundaryFace, 

• Mieszana reprezentacja obiektów dwuwymiarowych 
i trójwymiarowych. 
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Klasy LA_SpatialUnit i 
LA_LegalSpaceBuildingUnit 

• Wystąpieniami klasy LA_SpatialUnit są 
spatial units (jednostki przestrzenne), 
które są zdefiniowane jako 
obszar/obszary lub objętość/objętości 
przestrzeni, 

• Klasa LA_LegalSpaceBuildingUnit 
została opracowana w celu rejestracji 
przestrzeni prawnej reprezentującej 
budynki, 

• Klasa ta jest podklasą LA_SpatialUnit. 

 

Źrodło: ISO 19152. Geopgraphic information - Land 

Administration Domain Model (LADM) 
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Koncepcja klas LA_BoundaryFaceString 
oraz LA_BoundaryFace 
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• Do reprezentacji trójwymiarowej obiektów można 
wykorzystać koncepcję klas LA_BoundaryFaceString 
oraz LA_BoundaryFace 

Źrodło: ISO 19152. Geopgraphic information - Land 

Administration Domain Model (LADM) 



Mieszana reprezentacja obiektów 
dwuwymiarowych i trójwymiarowych 
według LADM 

• Jednostka przestrzenna (spatial 
units) może być dwuwymiarowa, 
trójwymiarowa lub mieszana. 

• W LADM wprowadzono pojęcie 
Liminal spatial unit – jako 
jednostki przestrzennej 
występującej w miejscu stykania 
się z sobą jednostek dwu- i 
trójwymiarowych 
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Źrodło: ISO 19152. Geopgraphic information - Land 

Administration Domain Model (LADM) 



Dyrektywa INSPIRE 

• Dyrektywa INSPIRE (poprzez artykuł 7) nakłada 
między innymi obowiązek implementacji 
istniejących standardów międzynarodowych, 
odnoszących się do harmonizacji zbiorów i usług 
danych przestrzennych, stąd standard  ISO 19152 
powinien być wzięty pod uwagę przy tworzeniu 
krajowych przepisów wykonawczych. 

• Dyrektywa INSPIRE nie przewiduje rozwiązań 
trójwymiarowych dla działek, choć nie wyklucza się 
takich rozwiązań w przyszłości. 

• W będącej jeszcze przedmiotem opracowania 
specyfikacji danych budynków dla INSPIRE, 
rejestracja i przedstawienie budynku może się 
odbywać na jednym z czterech poziomów 
szczegółowości (Level of Detail) 
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Specyfikacja danych dla budynków  INSPIRE 

• W LoD1 budynek może być reprezentowany 
jako obiekt o pionowych ścianach i płaskim 
dachu (tzw. model blokowy) 

• W LoD2 budynek jest reprezentowany jako 
zgeneralizowany obiekt o pionowych 
ścianach i schematycznym dachu 

• W LoD3 budynek jest reprezentowany przez 
jego rzeczywisty kształt, zawierający między 
innymi elementy fasady, otwory okienne i 
komin 

• W LoD4 budynek zawiera jeszcze elementy 
wewnętrzne 

• Wydaje się, że dla celów katastru 3D można 
wykorzystać poziomy szczegółowości 1 i 2 
(LoD1 i LoD2). 

• Warto tu zwrócić uwagę, że dyrektywa 
INSPIRE dotyczy budynków jako obiektów 
fizycznych, co nie musi być tożsame z 
przestrzenią prawną, która na ogół jest 
rejestrowana w katastrze 13 

(Źródło: D2.8.III.2 INSPIRE Data Specification on 

Building – Draft Guidelines) 



Ciekawe sytuacje „trójwymiarowe” –Singapur 
źródło: Khoo V.: 3D Cadastre in Singapore. 2nd International Workshop on 3D 
Cadastres, 2011, Delft (prezentacja) 
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Ciekawe sytuacje „trójwymiarowe” –Singapur 
źródło: Khoo V.: 3D Cadastre in Singapore. 2nd International Workshop on 3D 
Cadastres, 2011, Delft (prezentacja) 
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Ciekawe sytuacje „trójwymiarowe” –Singapur 
źródło: Khoo V.: 3D Cadastre in Singapore. 2nd International Workshop on 3D 
Cadastres, 2011, Delft (prezentacja) 
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Ciekawe sytuacje 3D - Ameryka Południowa 
źródło: Erba D. A., Piumetto M. A.: 3D Cadastre in the Federal Countries of Latin 
America, FIG Working Week 2012, Rome  
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Ciekawe sytuacje 3D - Ameryka Południowa 
źródło: Erba D. A., Piumetto M. A.: 3D Cadastre in the Federal Countries of Latin 
America, FIG Working Week 2012, Rome  
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Ciekawe sytuacje 3D – Teren Katolickiego 
Universytetu w Louvain (Belgia) 
 Źródło: Laconte P.: Long term lease of public land for development: international 
cases of consequence to Greece. FIG / UN-ECE Workshop Athens, Greece - 10-14 
December 2012 
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Ciekawe sytuacje 3D - Belgia 
Źródło: Laurent D.: INSPIRE Data Specifications highlight: Buildings. INSPIRE 
conference  June 2012 - Istambul 

20 



Wykorzystanie katastru 3D do oceny widoczności: 
Źródło: Tomić H., Roić M. Mastelić Ivić S.: Use of 3D 
Cadastral Data for Real Estate Mass Valuation in the Urban 
Areas  

Przestrzeń widoczności z terenem 

jako ograniczeniem 
Przestrzeń widoczności dla 
poszczególnych części nieruchomości 
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Zdaniem autora istnieją cztery przypadki gdzie 
posiadanie katastru 3D byłoby przydatne dla 
użytkowników katastru w Polsce: 

• właściciele lub użytkownicy „działek 
przestrzennych” są różni (właściciel działki jest inny 
niż właściciel budynku lub jego części 
usytuowanych na lub nad działką), 

• różne liczby kondygnacji w poszczególnych 
częściach budynku oraz występowanie innych 
dodatkowych elementów jak np. łącznik między 
budynkami czy przejazd pod budynkiem, 

• budynki są odmiennie zabudowane w części 
podziemnej i naziemnej, co skutkuje tym, że ich 
przedstawienie na mapie jest skomplikowane, 

• nietypowe (nieregularne) kształty budynków – 
występują tutaj trudności w przedstawieniu zarysu 
takiego budynku na mapie oraz określeniu wpływu 
jego oddziaływania w przestrzeni trójwymiarowej. 
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• Ulica jest usytuowana pod nadziemnymi częściami budynku. 
Ulica jest własnością miasta – budynek należy do spółdzielni 
mieszkaniowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Przypadek 1 

Kraków, ul. Bytomska, 

fotografia autora 23 



Przypadek 2a - Występowanie różnej liczby 
kondygnacji w poszczególnych częściach budynku 

Kraków, ul. Zdunów, 

fotografia autora 24 



Przypadek 2b - łącznik między budynkami 
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Kraków, skrzyżowanie ul. Bratysławska/Doktora 

Twardego , fotografia autora 



Przypadek 3 – Rzut naziemnych i 
podziemnych części budynku się nie pokrywa 
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Kraków, ul. Krokusowa, 

fotografia autora 



Przypadek 4a – Budynki o nieregularnych 
kształtach 
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Kraków, ul. Miłkowskiego, 

fotografia autora 



Przypadek 4b – Budynki o nieregularnych 
kształtach 
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Kraków, skrzyżowanie ul. Bratysławska/Doktora 

Twardego, fotografia autora 



Przypadek 4c – Budynki o nieregularnych 
kształtach 
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Kraków, al. Pokoju, fotografia 

www.panoramio.com 



Propozycja rozwoju katastru 
trójwymiarowego (3D) w Polsce 

• Zebranie informacji na temat 
potencjalnych wymagań użytkowników, 

• Opracowanie modelu katastru 3D, 

• Studium wykonalności, 

• Projekt pilotażowy, 

• Implementacja. 
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Strony internetowe 

• Strona internetowa: FIG joint commission 3 and 7 
Working Group on 3D Cadastres  
www.gdmc.nl/3DCadastres/ 

• Strona internetowa dotycząca TU Delft dotycząca prac 
nad ISO 19152 : ISO 19152. Geopgraphic information - 
Land Administration Domain Model (LADM) 
http://wiki.tudelft.nl/bin/view/Research/ISO19152/WebH
ome  

• Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca 
Dyrektywy INSPIRE - http://inspire.jrc.ec.europa.eu/  

• Strona internetowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
– www.pkn.pl  
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Publikacje autora dotyczące katastru 3D 

• Bydłosz J. (2012): The Cadastre in Poland – The Current 
Status and Possibilities of Transformation into 3D One. FIG 
Working Week 2012 “Knowing to manage the territory, 
protect the environment, evaluate the cultural heritage”. 
Rome, Italy, 6-10 May 2012 

• Bydłosz J. (2012): The 3D Cadastre Aspects in International 
Standards and Solutions. FIG Commission 3 Workshop 
2012. Spatial Information, Informal Development, Property 
and Housing. Athens, Greece, 10-14 December 2012 

• Bydłosz J. (2012): Kataster wielowymiarowy i 
uwarunkowania jego implementacji w Polsce. Roczniki 
Geomatyki. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, 
t. 10 z. 3 
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Publikacje autora dotyczące ISO 19152 

• Bydłosz J. (2010): Modelowanie systemu ksiąg wieczystych z 
zastosowaniem Land Administration Domain Model. Roczniki 
Geomatyki. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, t. 8 z. 5 

• Bydłosz J., Góźdź K. (2011): Polish cadastral system in comparison 
to Land Administration Domain Model. PCC plenary meeting 21–22 
November 2011, Warsaw, Poland. Permanent Committee on 
Cadastre in the European Union. www.eurocadastre.org 

• Bydłosz J., Góźdź K., Radzio W. (2012): Model pojęciowy polskiego 
systemu katastralnego na tle rozwiązań ujętych w ,,Katastralnym 
modelu administrowania terenem” (LADM). Przegląd Geodezyjny 
6/2012 

• Bydłosz J. (2012): Uwarunkowania implementacji katastralnego 
modelu administrowania terenem w Polsce. Roczniki Geomatyki.  
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, t. 10 z. 2 

• Bydłosz J. (2012): Preliminary works on leading Polish cadastral 
model into conformance with LADM. GIS for geoscientists : scientific 
monograph. Zagreb : Hrvatski Informatički Zbor – GIS Forum.  
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Dziękuję za uwagę 

Dr inż. Jarosław Bydłosz 

E-mail: bydlosz@agh.edu.pl 
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