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STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO
Z Ó! SUROWCÓW SKALNYCH – ZA O!ENIA

W ramach projektu Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania
z!ó" surowców skalnych Instytut Górnictwa Politechniki Wroc awskiej wspólnie z IGO PoltegorInstytut realizuje zadanie budowy Pilotowego systemu geoinformacyjnego z!ó" surowców skalnych
dla wybranego rejonu województwa dolno#l$skiego, charakteryzuj$cego si% du!ymi i ró!norodnymi
zasobami tych kopalin.
System umo!liwi gromadzenie i udost%pnianie danych geoprzestrzennych dotycz$cych zasobów
w #rodowisku GIS, a jego funkcjonalno#& pozwoli na rozwi$zywanie problemów lokalizacji i warunków panuj$cych w analizowanej przestrzeni, badanie trendów, prawid owo#ci i prognozowanie
zmian zwi$zanych z gospodark$ surowcami. System ma te! udost%pnia& us ugi geoinformacyjne, jak
dystrybucja i wyszukiwanie danych przestrzennych poprzez przegl$dark% internetow$ – klienta us ug
geoprzestrzennych – $cz$c$ si% z internetowym portalem mapowym. Za o!enia systemu opracowano po
analizie funkcjonalno#ci dost%pnych systemów geoinformacyjnych oraz wyników ankiety przeprowadzonej w#ród potencjalnych jego u!ytkowników. W artykule przedstawiono #rodowisko w jakim jest
budowany Pilotowy system geoinformacyjny dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych
w województwie dolno#l skim oraz opisano podstawy struktury bazy danych systemu.

1. WPROWADZENIE
System geoinformacyjny jest zdefiniowany jako system informacji przestrzennej
dotycz$cy danych geoprzestrzennych [6]. Internetowy system geoinformacyjny charakteryzuje si% architektur$, w której dane przestrzenne udost%pniane s$ przez serwer
aplikacji i serwer GIS za po#rednictwem sieci www u!ytkownikom korzystaj$cym ze
standardowych przegl$darek internetowych. W architekturze takiej wyst%puj$ 3 lub
__________
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wi cej (n) warstw, gdzie warstw interfejsu u!ytkownika stanowi przegl"darka internetowa (tzw. „cienki” klient) lub aplikacja GIS (tzw. „gruby” klient), #"cz"ce si
z serwerem aplikacji za po$rednictwem protoko#u HTTP. Warstwa aplikacji (programy) zapewnia us#ugi do zbioru danych (warstwy bazy danych). Je$li warstwa po$rednia (aplikacji) sk#ada si z dwóch lub wi cej serwerów mamy do czynienia z architektur" n-warstwow". Schemat architektury systemu pokazano na rys. 1. Podstawowymi
us#ugami s" rozpowszechnianie oraz wyszukiwanie danych przestrzennych. Wykorzystuje si w tym celu serwisy WMS (ang. Web Map Service), udost pniaj"ce dane
w postaci rastrowej, WFS (ang. Web Feature Service), udost pniaj"ce dane wektorowe i inne [8]. Standardy budowy systemów GIS oferuj"cych geoinformacyjne us#ugi
sieciowe (ang. Geoinformation Web Services) zosta#y opracowane przez konsorcjum
OGC (ang. Open Geospatial Consortium) [9].
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Rys. 1. Warstwowa architektura internetowego serwisu geoinformacyjnego
dystrybuuj"cego dane przestrzenne
Fig. 1. Layer architecture of an internet geoinformation system distributing spatial data

2. METODYKA BUDOWY SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO
Internetowe aplikacje mapowe udost pniane u!ytkownikom za po$rednictwem
przegl"darek internetowych charakteryzuj" si zró!nicowan" funkcjonalno$ci" pocz"wszy od zestawu podstawowych narz dzi takich jak dynamiczna zmiana skali,
przesuwanie, w#"czanie/wy#"czanie widoczno$ci warstw mapy, drukowanie, identyfikacja obiektów na mapie, generowanie legendy, wyszukiwanie obiektów czy pomiary
odleg#o$ci i powierzchni po zaawansowane funkcje takie jak z#o!one zapytania do baz
danych, wykonywanie oblicze% i analiz przestrzennych w oparciu o zdefiniowane
narz dzia geoprzetwarzania.
Metodyka budowy systemu geoinformacyjnego obejmuje opracowanie: specyfikacji funkcjonalno$ci systemu, modelu konceptualnego, modelu logicznego i w ostatnim
kroku modelu fizycznego. W ka!dym z tych etapów definiuje si coraz bardziej
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szczegó#owe modele architektury, struktury i zachowa% systemu [3]. Budowa systemu
internetowego jest procesem etapowym, który obejmuje: zdefiniowanie celu i zakresu
projektu (struktury i zawarto$ci portalu mapowego), budow graficznej i opisowej
bazy danych systemu, opracowanie narz dzi analiz i sposobu prezentacji danych oraz
przygotowania aplikacji udost pniaj"cej zasoby w sieci Internet. W#a$ciwa budowa
serwisu mapowego obejmuje: redakcj prezentacji graficznej, uruchomienie us#ugi
serwera map, redakcj interfejsu witryny oraz zarz"dzanie serwisem. Redakcja interfejsu dotyczy okre$lenia uk#adu ramek strony, zawarto$ci poszczególnych okien,
wyboru i ustawie% pasków narz dzi oraz szaty graficznej.
Projektuj"c uk#ad i wygl"d internetowego serwisu mapowego nale!y pami ta&
o nast puj"cych zasadach: zachowaniu przejrzystego uk#adu stron i ich komponentów,
okre$leniu niezb dnych elementów funkcjonalnych w postaci przycisków i odno$ników oraz ich w#a$ciwe rozmieszczenie, ograniczaniu nietypowych lub zb dnych
elementów, dodaniu elementów pomocniczych dla u!ytkowników, np. etykiety, komentarze, przewodniki u!ytkownika. Inne istotne regu#y to optymalizacja prezentacji
tre$ci graficznej, czyli generalizacja tre$ci i formy. Ogólnie przyj ty standard
graficznego interesu u!ytkownika pokazano na rys. 2.
Tytu! mapy
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Rys. 2. Struktura interfejsu graficznego aplikacji mapy systemu geoinformacyjnego
Fig. 2. Structure of graphical interface of the geoinformation system map application

2.1. ZAKRES PROJEKTU

Zadania systemu geoinformacyjnego obejmuj": zarz"dzanie surowcami skalnymi,
w szczególno$ci charakterystyk z#ó! oraz sposoby ich zagospodarowania i wykorzystania. Cele strategiczne systemu to: inwentaryzacja z#ó! surowców skalnych w analizowanym obszarze, wykonanie ilo$ciowej i jako$ciowej charakterystyki z#ó!, w tym
bilans zasobów, inwentaryzacja stanu ich zagospodarowania oraz identyfikacja procesów technologicznych zwi"zanych z zagospodarowaniem i wykorzystaniem tych z#ó!.
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Na potrzeby projektu przeprowadzono analizy uwarunkowa% i potrzeb samorz"dowych jednostek administracji geologicznej (geologów powiatowych i marsza#kowskiego) w zakresie funkcjonalno$ci systemu geoinformacyjnego surowców skalnych.
Dla potrzeb pilotowego wdro!enia dokonano delimitacji obszaru systemu, który zosta#
okre$lony granicami administracyjnymi powiatów wroc#awskiego, $widnickiego
i k#odzkiego.
Dost p do funkcjonalno$ci systemu oparty b dzie na dwóch stopniach autoryzacji
u!ytkowników. Informacje podstawowe, b d" dost pne powszechnie dla wszystkich
u!ytkowników, podczas gdy informacje zaawansowane – jedynie dla jednostek i celów zdefiniowanych w aktach prawnych dotycz"cych udost pniania informacji geologicznej, czyli w ustawie Prawo geologiczne i górnicze [13], w rozporz"dzeniu Ministra 'rodowiska w sprawie rozporz dzania prawem do informacji geologicznej za
wynagrodzeniem oraz udost!pniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodp"atnie [10], w ustawie o udost!pnianiu informacji o #rodowisku i jego ochronie,
udziale spo"ecze$stwa w ochronie #rodowiska oraz o ocenach oddzia"ywania na #rodowisko [11] oraz upowa!nieniu Ministra 'rodowiska upowa!niaj"cym starostów do
nieodp#atnego udost pniania przys#uguj"cej Skarbowi Pa%stwa informacji geologicznej zgromadzonej w powiatowych archiwach geologicznych [12].
Pierwsz" grup u!ytkowników stanowi& mog" podmioty zwi"zane z dzia#alno$ci":
górnicz", geologiczn" lub dotycz"c" ochrony $rodowiska, m.in. przedsi biorcy górniczy, firmy projektowe oraz u!ytkownicy sieci Internet zainteresowani tematyk" surowców skalnych. Do drugiej grupy u!ytkowników zaliczy& nale!y upowa!nionych
pracowników: Urz du Marsza#kowskiego, Starostw Powiatowych oraz Urz dów
Miast i Gmin.
2.2. PODSTAWOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Do fizycznej budowy sytemu geoinformacyjnego zastosowano $rodowisko systemów informacji geograficznej ESRI ArcGIS Desktop (ArcInfo). Aplikacja udost pnia
narz dzia do budowy geograficznych baz danych, wykonania analiz przestrzennych
i przygotowania modeli geoprzetwarzania oraz opracowania kompozycji kartograficznych (serwisów GIS).
Internetowa aplikacja mapy opracowana zostanie w oparciu o oprogramowanie
ESRI ArcGIS Server Enterprise, s#u!"ce do publikacji map i udost pniania narz dzi
analiz GIS w sieci internetowej. Program posiada narz dzia do tworzenia interaktywnych aplikacji mapowych dost pnych przez przegl"dark i udost pniania danych
rastrowych, wektorowych, modeli i narz dzi analiz przygotowanych w ArcGIS
Desktop. Publikowanie danych i serwisów w sieci Internet oparte b dzie o platform
serwera WWW Microsoft Windows Server.
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Rys. 3. Architektura ArcGIS Server [4]
Fig. 3. ArcGIS Server architecture (based on ESRI, 2008)

ArcGIS Server sk#ada si m.in. z nast puj"cych komponentów [4]:
– Serwer GIS, który przechowuje zasoby GIS takie jak mapy, globy i udost pnia
je klientom jako serwisy. Serwer GIS tworz" komputer dzia#aj"cy jako Server Object Manager (SOM) oraz komputery dzia#aj"ce jako Server Object Containers
(SOC). SOM i SOC mog" dzia#a& na jednej lub wielu maszynach. Pierwszy zarz"dza serwisami uruchomionymi na serwerze i #"czy si z jednym lub wi cej Service Object Containers. SOM dostarcza, na !"danie aplikacji klienta, dany serwis
mapowy. Natomiast SOC przechowuje serwisy udost pnianie przez SOM
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– Server WWW, na którym znajduj" si aplikacje i serwisy sieciowe korzystaj"ce
z zasobów udost pnianych przez serwer GIS
– Klienci, którzy mog" obejmowa& aplikacje sieciowe, desktopowe oraz mobilne
#"cz"ce si z internetowymi serwisami ArcGIS Server
– Serwer danych, który przechowuje zasoby GIS udost pnione jako serwisy na
serwerze GIS, np. dokumenty mapy, geograficzne bazy danych (geobazy),
narz dzia analityczne
– Administrator ArcCatalog, korzystaj"cy z ArcCatalog do udost pnienia zasobów GIS jako serwisów
– Administrator Mened!era, korzystaj"cy z sieciowej aplikacji ArcGIS Server
Manager umo!liwiaj"cej udost pnianie serwisów, administrowanie serwerem
GIS, przygotowanie aplikacji www i publikowanie map na serwerze
– ArcGIS Desktop, wykorzystywany do przygotowania map, narz dzi geoprzetwarzania i globów udost pnianych na serwerze.
Na rysunku 3 przedstawiono ogóln" architektur systemu ArcGIS Server.
2.3. ZA)O*ENIA BUDOWY SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO

Opracowanie internetowego serwisu mapowego systemu geoinformacyjnego
z u!yciem aplikacji ArcGIS Server obejmuje nast puj"ce etapy:
– przygotowanie geograficznej bazy danych (geobazy) systemu geoinformacyjnego i kompozycji mapowych (ang. Map Document) w aplikacji ArcMap
– przygotowanie serwisu mapowego (ang. Map Service) w ArcGIS Server Manager bazuj"cego na zasobach GIS opracowanych w kroku wcze$niejszym
– przygotowanie internetowej aplikacji mapowej (ang. Web Map Application)
w ArcGIS Server Manager
– zarz"dzanie serwisem i korzystanie z aplikacji mapowej poprzez aplikacj
klienta (przegl"dark internetow").
Na etap pierwszy sk#ada si opracowanie geobazy zawieraj"cej dane graficzne
i opisowe oraz w#a$ciwego skomponowania dokumentu mapy (np. przedzia# skal,
symboliki obiektów, widoczno$& warstw, prze+roczysto$& obiektów). Struktur bazy
danych systemu opisano w dalszej cz $ci artyku#u. Dokument mapy zawiera& mo!e
dodatkowe warstwy narz dziowe udost pniaj"ce modele geoprzetwarzania (przetwarzania danych przestrzennych) np. analizy blisko$ci. Warstwy narz dziowe w tabeli
zawarto$ci ArcMap generowane s" na podstawie modelu opracowanego w aplikacji
ArcToolbox. W kolejnym kroku z poziomu ArcGIS Server Manager lub ArcCatalog
dokument mapy publikowany jest jako tzw. serwis mapowy. ArcGIS Server Manager
pozwala na publikowanie innych serwisów takich jak np. serwis geoprzetwarzania
(ang. Geoprocessing service) lub serwis geodanych (ang. Geodata service). Serwis
geoprzetwarzania mo!e zosta& opublikowany na trzy sposoby [3], jako geoprzetwarzania publikowany:
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– ze +ród#owym dokumentem mapy, gdzie ka!da uprzednio zdefiniowana warstwa narz dziowa staje si zadaniem, zadania korzystaj" z warstw +ród#owego
dokumentu mapy a wyniki s" generowane przez klienta
– z wynikowym dokumentem mapy, zadania korzystaj" z warstw +ród#owego
dokumentu mapy, a wyniki s" generowane przez wynikowy serwis mapowy
– publikowany ze skrzynk" narz dziow", ka!de narz dzie w skrzynce staje si
zadaniem, a wyniki s" generowane przez klienta
Serwis geodanych udost pnia zawarto$& geobazy w celu wykonywania zapyta%,
edycji, replikacji itp. Serwis mo!e by& udost pniany bezpo$rednio z geobazy lub
razem z serwisem mapowym. Serwis pozwala na prac z geobaz" w przegl"darce internetowej.
Za#o!enia projektu przewiduj" dwa poziomy dost pu do udost pnianych w nim
danych. Poziom ogólnodost pny obejmuje serwis map, wybrane serwisy geoprzetwarzania i serwis KML. Natomiast poziom zastrze!ony dla u!ytkowników uprawnionych
obejmuje tak!e serwis geodanych umo!liwiaj"cy im edycj i aktualizacj danych
przechowywanych na serwerze.
Trzeci etap to przygotowanie aplikacji mapowej, na który sk#adaj" si wybór danych (warstw) wy$wietlanych na mapie, zdefiniowanie i konfiguracja dost pnych
zada%, projekt interfejsu graficznego i wybór elementów mapy oraz uruchomienie
aplikacji. W pierwszym kroku do aplikacji dodawany jest serwer GIS. W kolejnym
wybierane s" dost pne serwisy przygotowane w etapie drugim. W tym czasie mo!liwe
jest zdefiniowanie nazw, prze+roczysto$ci i kolejno$ci wy$wietlania warstw dost pnych w ramach serwisu mapowego. W drugim kroku konfigurowane s" dost pne
w ramach aplikacji mapowej zadania, takie jak: edycja, wyszukiwanie miejsc, zapytania
do atrybutów, wyszukiwanie wg atrybutów oraz geoprzetwarzanie. Dost pne narz dzia to: tworzenie, przenoszenie, kopiowanie i usuwanie obiektów oraz narz dzia
modyfikacji takie jak #"czenie, dzielenie i zmiana kszta#tu (po#o!enia wierzcho#ków).
W trakcie konfiguracji zadania wskazywane s" warstwy podlegaj"ce edycji.
Zadanie zapytania do atrybutów pozwala na wyszukiwanie i wy$wietlanie danych
wybranych na podstawie ich atrybutów. W trakcie konfiguracji zadania tworzony jest
formularz upraszczaj"cy procedur zapytania tak, aby u!ytkownik nie musia# budowa&
zapyta% SQL. Zadanie wyszukiwania wg atrybutów pozwala na wyszukiwanie obiektów na podstawie ci"gu znaków wprowadzonych przez u!ytkownika.
W trzecim kroku przygotowywany jest wygl"d graficzny aplikacji mapowej.
Domy$lne elementy tej aplikacji to mapa przegl"dowa automatycznie wy$wietlana
w widoku danych, gdzie mamy mo!liwo$& wyboru domy$lnie wy$wietlanych warstw
oraz tabela zawarto$ci, gdzie wybieramy dost pne warstwy oraz funkcj ich w#"czania
i wy#"czania przez u!ytkowników. Natomiast elementy dodatkowe to np. strza#ka
pó#nocy, podzia#ka liniowa oraz dodatkowy tekst wy$wietlany w oknie przegl"darki.
Na rysunku 4 pokazano projekt interfejsu aplikacji mapowej systemu geoinformacyjnego z#ó! surowców skalnych.
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Rys. 4. Interfejs graficzny aplikacji mapy (widok podatkowy)
systemu geoinformacyjnego z#ó! surowców skalnych
Fig. 4. Graphical interface of map application of mineral resources geoinformation system (general view)

3. STRUKTURA BAZY DANYCH SYSTEMU
Dane +ród#owe do systemu s" pozyskiwane z wielu +róde# i charakteryzuj" si
du!ym zró!nicowaniem w odniesieniu do tre$ci, szczegó#owo$ci i formy zapisu.
Podstawowe +ród#a danych to: Wydzia# Geologii Urz du Marsza#kowskiego Województwa Dolno$l"skiego, Wojewódzkie Archiwum Geologiczne we Wroc#awiu, Pa%stwowy Instytut Geologiczny oraz Starostwa Powiatowe.
Na potrzeby systemu dane s" konwertowane do postaci cyfrowej, graficznej
i tabelarycznej oraz transformowane do jednolitego uk#adu wspó#rz dnych. Propozycja struktury danych zosta#a opisana w raporcie Poltegoru-Instytutu pt. Opracowanie
struktury i s"owników bazy danych surowców skalnych. W dalszych pracach struktura
tych danych mo!e jeszcze ulec pewnym modyfikacjom. W opracowywanym systemie
s" zawarte dane dotycz"ce surowców skalnych podzielonych na rodzaje kopalin: kamienie #amane i bloczne, surowce ilaste, piaski i !wiry i inne kopaliny skalne. Opracowywany projekt systemu zak#ada podzia# danych na trzy warstwy tematyczne:
z#o!a, obszary górnicze i tereny górnicze. Do ich prezentacji przestrzennej zostanie
wykorzystana geometria typu poligon oraz w przypadku konieczno$ci wizualizacji
w wi kszych skalach geometria typu punkt generowany jako centroid +ród#owego
obiektu poligonowego. Do ka!dego obiektu w danej klasie przyporz"dkowane b d"
atrybuty opisowe, których wst pn" charakterystyk opisano w raporcie z realizacji
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projektu w 2009 roku [1, 2]. Atrybuty te zosta#y uzupe#nione o nowe warto$ci i dla
przypomnienia umieszczono je na rysunkach 5 i 6. Planowane jest równie! udost pnianie szczegó#owej informacji o danym obiekcie w postaci oddzielnego pliku tekstowego typu *pdf lub *doc do pobrania i zapisu przez u!ytkownika systemu na dysku
lokalnym. Informacja taka mo!e dotyczy& m.in., budowy geologicznej z#o!a i jego
otoczenia w tym mapy i przekroje geologiczne, charakterystyki warunków wodnych
w tym informacje o poziomach wodono$nych i dop#ywie wód, w#a$ciwo$ci i mo!liwo$ci wykorzystania kopaliny, technologii wydobycia i przeróbki kopaliny, zagospodarowaniu terenu nad z#o!em i w jego otoczeniu, rekultywacji i zagospodarowania po
zako%czeniu eksploatacji, waloryzacji przyrodniczej i konfliktowo$ci z#o!a z obszarami chronionymi, wyst puj"cych zagro!eniach dla poszczególnych elementów
$rodowiska i inne. W podobny sposób planuje si udost pnia& modele i wizualizacje
przestrzenne budowy obiektu (z#o!a lub wyrobiska) oraz pliki umo!liwiaj"ce wy$wietlanie zasi gu danego obiektu w internetowych przegl"darkach map (2D i 3D)
np. w Google Maps i Google Earth. U!ytkownik serwisu mia#by tak!e mo!liwo$&
pobrania plików z lokalizacj" z#o!a na urz"dzenie GPS lub do internetowej przegl"darki map.
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Rys. 5. Ogólna struktura danych dla bazy danych Z o!a
Fig. 5. General data structure for the Deposit geodatabase
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Rys. 6. Ogólna struktura danych dla bazy danych Obszary górnicze i Tereny górnicze
(pow. pokazano przyk ad warstwy Obszary górnicze)
Fig. 6. General data structure for the Mining grounds and Mining Areas geodatabase
(Mining grounds shown)

4. PODSUMOWANIE
Pilotowy system geoinformacyjny ma wspomaga! zarz"dzanie surowcami skalnymi, poprzez dokumentacj# charakterystyk z ó$, sposobów zagospodarowania i wykorzystania oraz analizowanie trendów, prawid owo%ci i prognozowanie zmian zwi"zanych z ich gospodark". Do jego budowy zastosowano %rodowisko ESRI ArcGIS
Desktop (ArcInfo). Przedstawiona struktura systemu obejmuje swoim zakresem struktur# danych, które si# w nim znajd" oraz zagadnienia dotycz"ce rozwi"za&
informatycznych, m.in. wybór oprogramowania poprzez pryzmat jego funkcjonalno%ci
oraz etapy budowy produktu finalnego.
Dane 'ród owe do systemu pozyskiwane s" z wielu 'róde i charakteryzuj" si#
du$ym zró$nicowaniem w odniesieniu do tre%ci, szczegó owo%ci i formy zapisu.
Metodyka budowy systemu geoinformacyjnego obejmuje opracowanie: specyfikacji funkcjonalno%ci systemu, modelu konceptualnego, logicznego i w ostatnim kroku
modelu fizycznego. W ka$dym z tych etapów definiuje si# coraz bardziej szczegó owe
modele architektury, struktury i zachowa& systemu.
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Tworzenie systemu wymaga: zdefiniowania celu i zakresu projektu (struktury
i zawarto%ci portalu mapowego), budowy graficznej i opisowej bazy danych systemu,
opracowania narz#dzi analiz i sposobu prezentacji danych oraz przygotowania aplikacji udost#pniaj"cej zasoby w sieci Internet.
Dost#p do funkcjonalno%ci systemu oparty b#dzie na dwóch stopniach autoryzacji
u$ytkowników. Informacje podstawowe, obejmuj"ce serwis map, wybrane serwisy
geoprzetwarzania i serwis KML dost#pne b#d" powszechnie dla m.in. przedsi#biorców górniczych, firm projektowych oraz u$ytkowników sieci Internet zainteresowanych tematyk" surowców skalnych. Natomiast poziom zastrze$ony dla u$ytkowników
uprawnionych (pracownicy: Urz#du Marsza kowskiego, Starostw Powiatowych oraz
Urz#dów Miast i Gmin), obejmuje tak$e serwis geodanych umo$liwiaj"cy edycj#
i aktualizacj# danych przechowywanych na serwerze.
Praca by a finansowana w ramach projektu pt. „Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania z ó! surowców skalnych”, wspó finansowanego ze "rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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STRUCTURE OF THE ROCK MINERAL DEPOSITS
GEOINFORMATION SYSTEM – ASSUMPTIONS
Within the project Technological strategies and scenarios of development and use of rock mineral
deposits the Institute of Mining Engineering from the Wroclaw University of Technology together with
the IGO (Institute of Opencast Mining) Poltegor-Institute carries out a task to develop a Pilot
geoinformation system for rock mineral deposits for a chosen region of Dolno%l"skie Voivodeship
characterized by large and diversified rock mineral resources. The system will allow storage and
distribution of geospatial data related to rock mineral resources in GIS environment and its functionality
will allow solving of problems related to location and conditions in the analyzed space, trend analysis and
prediction of changes in rock mineral management. The system will also distribute geoinformation
services such as providing spatial data through internet browser – spatial service client – connecting with
a internet map portal. The system assumptions have been developed after the analysis of available
geoinformation systems and questionnaire of its potential users. In the paper proposed GIS environment
of the Pilot geoinformation system for rock mineral deposits and system’s database have been described.

