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Geoportale – widzimy, że otacza nas bogactwo 
danych przestrzennych 

ale



Gminny system ewidencji zabytków 



Tożsamość przestrzeni



GIS wspomaga podejmowanie decyzji

Odróżnijmy sytuację, w której gromadzimy dane od Odróżnijmy sytuację, w której gromadzimy dane od 
takiej, w której na podstawie informacji mamy takiej, w której na podstawie informacji mamy 
podjąć działanie, wtedy GIS służy do podjąć działanie, wtedy GIS służy do wyrażania wyrażania 
decyzjidecyzji jakie zamierzamy podjąć jakie zamierzamy podjąć

Jasno sformułowane cele ukierunkują naszą pracą, Jasno sformułowane cele ukierunkują naszą pracą, 
pozwolą ustalić pozwolą ustalić kryteriakryteria wyboru, rozpoznać możliwe  wyboru, rozpoznać możliwe 
wariantywarianty działania oraz  działania oraz ocenić ich skutkiocenić ich skutki z  z 
uwzględnieniem uwzględnieniem niepewnościniepewności



MAPY, WSKAŹNIKI, WYKRESY

REFLEKSJA

GIS POMAGA ZAMIENIĆ DANE W INFORMACJĘ
Nasza mądrość wykorzystuje wiedzę do informowania
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GIS wspomaga podejmowanie decyzji

Nadanie wymiaru przestrzennego podejmowanym Nadanie wymiaru przestrzennego podejmowanym 
decyzjom implikuje najczęściej dwa zasadnicze decyzjom implikuje najczęściej dwa zasadnicze 
pytania.... pytania.... 

Gdzie zlokalizować naszą działalność? Gdzie zlokalizować naszą działalność? 
najlepsze miejsce najlepsze miejsce 
MCEMCE

Jak zagospodarować konkretne miejsce?Jak zagospodarować konkretne miejsce?
najlepsze wykorzystanie najlepsze wykorzystanie 
ocena skutkówocena skutków



Gdzie znajduje się najlepsza lokalizacja dla …?



Gdzie zlokalizować punkty monitoringu wód podziemnych?



Który wybrać wariant dla lokalizacji składowiska?



Jak przeznaczyć tereny w planie zagospodarowania?



Plany powstają w trybie 
konwersacji w szerokim gronie



Ideał ładu i planowania w gospodarce 
przestrzennej de facto załamał się 

Działania nieplanowe są w gospodarce przestrzennej o wiele 
częstsze niż można sądzić. Pojawiają się ciągle i maja się 
dobrze. Mówi się, że jest to wywołane brakiem potrzebnych 
danych, że zabrakło dyskusji lub jej uczestnicy nie byli 
racjonalni.
a to niewspółmierność podejść uczestników do przestrzeni, 
powoduje, że sporów w kwestiach zasadniczych nie da 
rozstrzygnąć w oparciu o jakiekolwiek neutralne argumenty.
na dodatek do tych samych danych można dopasować 
(niedookreśloność) wiele różnych teorii planistycznych
jakiejkolwiek zasady gospodarowania przestrzenią by nie 
sformułowano, zawsze można podać wiele przykładów 
znacznych sukcesów osiągniętych dzięki ich łamaniu



Planowanie przestrzenne - diagnoza

planiści obecnie najczęściej sporządzają różne dokumenty 
administracyjne, jeśli natomiast planują to ...
plany zagospodarowania obejmują fragmenty terenu, a ich cykl plany zagospodarowania obejmują fragmenty terenu, a ich cykl 
życia bywa krótszy niż czas ich opracowania, życia bywa krótszy niż czas ich opracowania, 
plan jest często tylko próbą i błędem zagospodarowania terenu plan jest często tylko próbą i błędem zagospodarowania terenu 
lub zapisem podjętego już działania wymaganym formalnie lub zapisem podjętego już działania wymaganym formalnie 
wkrótce po uchwaleniu plany odżywają już jako problem wkrótce po uchwaleniu plany odżywają już jako problem 
blokującym dalszy rozwój zagospodarowania terenów. blokującym dalszy rozwój zagospodarowania terenów. 
w reakcji na niepewność, plany są mało sformalizowane, w reakcji na niepewność, plany są mało sformalizowane, 
elastyczne, wieloznaczne (lub wręcz wewnętrznie sprzeczne)elastyczne, wieloznaczne (lub wręcz wewnętrznie sprzeczne)
… … przestrzeń staje się nieciągła, wręcz chaotycznaprzestrzeń staje się nieciągła, wręcz chaotyczna
przestrzeń jest przestrzeń jest nieprzewidywalna i złożona, pełna wielu nieprzewidywalna i złożona, pełna wielu 
graczygraczy, nie sposób, poznać i zaplanować jej długofalowo, nie sposób, poznać i zaplanować jej długofalowo



Jak planować?

rolą planistów może być jednak informowanie o możliwych 
skutkach planów – solidne analizy rozwiązań powstających z 
udziałem mieszkańców, bowiem plany kryją w sobie ukryte, 
odległe w czasie (a nawet miejscu) poważne i różnorodne 
konsekwencje
planiści muszą dbać o zaangażowanie mieszkańców i graczy, 
które pomaga im jednocześnie zrozumieć jak mogą oni 
efektywnie przesłużyć się rozwojowi miasta, gminy, regionu
istotne jest zachowanie ciągłości, przy ograniczonej zdolności 
prognozowania, potrzebne są samoodnawialne plany, które 
ciagle monitoriują, oceniają i się przekształcają (przestrzeń).
widzenie całości, koordynacja w obrębie poziomu i integracja 
różnych poziomów zarządzania (planu), uwzględnianie 
lokalnego kontekst i wartości



Planowanie scenariuszowe

Scenariusze są tradycyjnie ważną metodą Scenariusze są tradycyjnie ważną metodą 
planowaniaplanowania
Są to wyobrażone, możliwe przyszłości wynikające z Są to wyobrażone, możliwe przyszłości wynikające z 
podejmowanych obecnie działań w konwencji Co się podejmowanych obecnie działań w konwencji Co się 
stanie jesli spełnią sie założenia poltyki stanie jesli spełnią sie założenia poltyki 
przestrzennej - What if?przestrzennej - What if?
W praktyce formułujemy kilka scenariuszy W praktyce formułujemy kilka scenariuszy 
różniących się wyraźnie swoimi skutkami różniących się wyraźnie swoimi skutkami 
Scenariusze są niedoskonałym wyobrażeniem Scenariusze są niedoskonałym wyobrażeniem 
przyszłości informują, nie przewidująprzyszłości informują, nie przewidują
można zgromadzić więcej danych i rozbudować można zgromadzić więcej danych i rozbudować 
modele, zawsze jednak kosztuje czas i pieniądzemodele, zawsze jednak kosztuje czas i pieniądze



Community Viz
interaktywne narzędzie planowania i podejmowania decycji

umożliwia interaktywne tworzenie i analizę wielu scenariuszy 
zagospodarowania miasta, regionu, wybranego terenu
pozwala na błyskawiczne testowanie różnych założeń do tych 
koncepcji i ocenę ich skutków finansowych, społecznych oraz 
konsekwencji dla środowiska naturalnego
Desktop GIS, arkusz kalkulacyjny i prezentacja w jednym
jego sercem jest system dynamicznych atrybutów i wskaźników 
używanych do oceny stanu istniejącego, oceny wariantów 
działań i monitorowania zachodzących zmian
pracuje jako dwa rozszerzenia

SiteBuilder 3DSet up and perform 
interactive analysis Create and view 3D scenes 



Scenariusze rozwoju infrastruktury i potencjału lokalizacji



Scenariusze rozwoju infrastruktury i potencjału lokalizacji











Tworzenie scenariusza użytkowania terenu dla miasta Bytom



W kontekście wpływu na jego przyszłość 
eksploatacji górniczej



 Użytkowanie terenu - Wroclaw i okolice 2012



Interpretacja planów użytkowania terenu - Wrocław i okolice



Różne scenariusze 
użytkowania terenu

dla Wroclawia i okolic



Community Viz
interaktywne narzędzie planowania I podejmowania decycji

tworzy wartość dodaną zamieniając zasoby GI w informację
pomaga optymalizować, ale również przekonywywać,  
motywować i inspirować uczestników procesu decyzyjnego
aby je zrozumieć i dobrze wykorzystać, należy przynajmniej 
przez chwilę samemu jego dotknąć lub przynajmniej poczuć
“wyostrza umysł” - to nie tylko oprogramowanie, ale również 
kultura pracy i podejmowania decyzji

KONIEC
więcej na temat CommunityViz na

www.communityviz.com
www.placeways.com

lub w Centrum Gospodarki Przestrzennej w Warszawie www.geoportal.pl , 
które udostępnia to oprogramowanie i pomaga je wdrażać

Pawel Decewicz, Centrum Gospodarki Przestrzennej 
decev@geoportal.pl

http://www.placeways.com/
http://www.geoportal.pl/
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