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Moc wrażeń  
na Kozielskiej!

Mecz siatkówki, pokazy sumo czy 
zmagania na ściance wspinaczkowej – to 
niektóre z atrakcji, jakie przygotowano 
na dzień otwarty hali sportowej przy  
ul. Kozielskiej. Gwiazdą imprezy będzie 
Mariusz Pudzianowski.

Gliwicki Dzień  
dla Zdrowia

26 października gliwiczanie będą 
mogli skorzystać z bezpłatnych badań  
i konsultacji specjalistów w ramach miej-
skiej akcji Gliwicki Dzień dla Zdrowia.  
W niektórych przypadkach wymagana 
jest wcześniejsza rejestracja. 74 12
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DTŚ  
w teczce

W bieżącym numerze „MSI” można 
znaleźć kolejny fragment mapy tech-
nicznej Drogowej Trasy Średnicowej  
w Gliwicach – nr 6. Następna już  
za dwa tygodnie. 
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Od dłuższego już czasu odwiedzający stronę www.gliwice.eu mogą korzystać z zasobów nowoczesnego serwisu mapowego Miejskiego 
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP). Ostatnio gliwicki geoportal wzbogacono o najnowszą, cyfrową ortofotomapę pokazującą obraz  
z kwietnia tego roku.

Cyfrowe ortofotomapy to 
– w dużym uogólnieniu – bar-
dzo dokładne zdjęcia lotnicze 
wykonane kamerą cyfrową,  
w których zniekształcenia zo-
stały wyeliminowane tak, że 
wszelkie obiekty i zabudowania 
są na nich postrzegane napraw-
dę „z góry”, płasko. W elektro-
nicznych serwisach mapowych 
stanowią one podkład pod 

które można samemu wybierać 
i wyświetlać na stronie interne-
towej.

 Dzięki ortofotomapom 
każdy zainteresowany może 
zobaczyć w sieci, jak dany 
obszar wygląda z lotu ptaka, 
sprawdzić historyczne zmiany 
zabudowy lub nowe drogi. Na 
obfotografowanych terenach 

bardzo wyraźnie widać bowiem 
wszelkie budynki i ulice, a przy 
maksymalnym powiększeniu 
także parkujące samochody  
i napowietrzne linie przesyłowe. 

Ortofotomapy trzeba  
co jakiś czas aktualizować. 
Miejska przestrzeń wciąż 
się zmienia!

Poprzednia wersja gliwickiej 
ortofotomapy została przy-
gotowana przez Krakowskie 
Przedsiębiorstwo Geodezyjne 
na podstawie zdjęć lotniczych 
wykonanych jesienią 2009 r. 

-
metryczną IMAO – Aerial Survey 
z Amiens Glisy (na zamówienie 
Państwowego Zasobu Geode-

 
W porównaniu z wcześniej 

prezentowaną (z 2003 r., opra-
cowaną w skali szarości), ta 
ortofotomapa była nie tylko 
kolorowa, ale i dokładniejsza. 
Technologia, w której została 
wykonana, umożliwiła zbudo-
wanie na jej podstawie modelu 
3D, obejmującego budynki  
i zieleń miejską, a także nu-
merycznego modelu terenu  
o dokładności pionowej 10 cm. 

Nowa ortofotomapa Gliwic 
została z kolei wzbogacona  
o tzw. zdjęcia ukośne pozwalają-
ce na obserwację tego samego 
miejsca z czterech kierunków. 
Jesteśmy w gronie 5 miast 
wykorzystujących tak zaawan-
sowaną technologię w Polsce. 
Podobne projekty zrealizowano 
wcześniej w Bytomiu, Kielcach, 
Łodzi i Poznaniu.

Ortofotomapa 2013  
jest pierwszą w zasobach 
gliwickiego MSIP  
opracowaną całkowicie 
polskimi siłami 

– Utworzono ją na zlecenie 
Wydziału Geodezji Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach na podsta-
wie cyfrowych zdjęć lotniczych 
wykonanych w kwietniu przez 

 
i MGGP SA z Tarnowa – opo-
wiada Andrzej Kotłowski, kie-
rownik Samodzielnego Referatu 
Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej UM. – Jest bardzo 
dokładna. Odzwierciedla obraz 
terenów miasta w barwach rze-
czywistych (RGB). Prezentujemy 
ją w rozdzielczości 5 cm/piksel. 
Stanowi ona obecnie domyślny 

naszych serwisów mapowych. 
Jednocześnie, w celach porów-
nawczych i dokumentacyjnych, 
zostawiliśmy do użytku inter-
nautów pozostałe ortofotomapy 
z lat 2009 i 2003. Zostały one 
zgrupowane w warstwie pod 
nazwą „ortofotomapa”. Jest 

MSIP, m.in. w geoportalu miesz-
kańca i inwestora.

Koszt opracowania cyfrowej 
ortofotomapy Gliwic na potrze-
by zasobu geodezyjnego miasta 
(wraz z wykonaniem zdjęć lot-
niczych, zdjęć ukośnych i spo-
rządzeniem tzw. numerycznego 
modelu terenu) wyniósł prawie 
300 tys. zł. Środki wyasygnowa-
no z budżetu miasta. W ramach 
prac obfotografowano blisko  
20 tys. hektarów – nie tylko ob-
szar Gliwic, ale i teren poszerzony 
o mniej więcej 800 metrów poza 
granice administracyjne miasta.

(kik)

Wejście do gliwickiego ge-
oportalu (Miejskiego Systemu 
Informacji Przestrzennej) z naj- 
nowszą ortofotomapą znaj-
dziemy pod górną poziomą za-
kładką „Plan miasta” na stronie  
www.gliwice.eu. Możemy wy- 
brać również bezpośrednie prze-
kierowanie z adresu

INNOWACJE

CYFROWO  
Z LOTU PTAKA

...i w 2003 roku

Węzeł autostradowy GLIWICE – SOŚNICA w 2013 roku...

HTTP://
MSIP-MAPA.
UM.GLIWICE.
PL/PORTAL/

-
żony przez u rząd Miejski  
w Gliwicach dzięki wsparciu 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
ma ogromne możliwości. 
Kryją się one w 7 serwisach 
mapowych (głównym – ge-
oportalu mieszkańca – de-
dykowanym gliwiczanom  
i turystom, geoportalach: in-
westora, komunikacyjnym, 
wyborczym i komunikacyj-
nym, serwisie Biblioteki 
Miejskiej, Katalogu metada-
nych oraz serwisie 3D). War-
to wiedzieć, że strona MSIP 
zawiera również odnośniki 
do akustycznej mapy Gliwic 
oraz mapy Drogowej Trasy 
Średnicowej z zaznaczonymi 
(obowiązującymi od wiosny) 
zmianami w organizacji ru-
chu w mieście. 


