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Na początku jest potrzeba wiedzieć więcej o swojej okolicy 
i dzięki temu sprawniej realizować zadania samorządowe 
w ochronie środowiska. Jak to zrobić? My proponujemy 
wykorzystać drony. 

Z  takim przesłaniem rozpoczęliśmy wiosną 2021 r. projekt w  Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) „Potrzeby informacyjne w  ochronie śro-
dowiska”, którego efektem jest niniejszy poradnik. W  tym celu dokonaliśmy 
analizy zadań wydziałów i referatów ochrony środowiska, przyrody i gospo-
darki komunalnej wszystkich gmin należących do GZM. Zapoznaliśmy się 
z programami ochrony środowiska i przeanalizowaliśmy zakres udostępnia-
nych informacji w samorządowych geoportalach. Równolegle sprawdzaliśmy 
przepisy z zakresu prawa lotniczego, ochrony danych osobowych, prawa geo-
dezyjnego, prawa ochrony środowiska i  Kodeksu Postępowania Administra-
cyjnego pod kątem właściwego zastosowania dronów do wykonywania zadań 
samorządowych. 

Wywiady pogłębione 

Tak przygotowani przystąpiliśmy do wywiadów pogłębionych z przedstawicie-
lami reprezentatywnej grupy 26 gmin z terenu GZM: 

Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, 
Imielin, Katowice, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, 
Piekary Śląskie, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, 
Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice,  
Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze. 

Rozmówcami byli naczelnicy i kierownicy wydziałów ochrony środowiska, 
gospodarki komunalnej, komendanci straży miejskiej, sekretarze miast, wójto-
wie i prezydenci. Spojrzeliśmy na potrzeby informacyjne z różnych stron. 

Badanie potrzeb informacyjnych opierało się na założeniu, że rozmawiamy 
z ekspertami w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki komu-
nalnej, lecz bez szczegółowej wiedzy o bezzałogowych statkach powietrznych, 
potocznie zwanych dronami (latającymi robotami). To my jako eksperci od tech-
nologii przemysłu 4.0, w tym dronów, mieliśmy ustalić, czy drony pomogłyby im 
zdobyć potrzebne informacje i jak taka usługa mogłaby wyglądać. 
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Po przeprowadzonych wywiadach zdefiniowaliśmy 24 potrzeby informacyj-
ne wynikające z zadań JST, które mogą już dzisiaj realizować drony. Wśród nich 
dominują grupy zadań z  kręgu kontroli nieruchomości, odpadów i  wyrobisk 
oraz stosunków wodnych na terenie gminy. 

Pokazy usług 

Następnie poprosiliśmy Urząd Miasta Radzionków, Urząd Miasta Mysłowice, 
Urząd Miasta Sławkowa, Urząd Miejski w Łaziskach Górnych oraz Urząd Gminy 
Rudziniec, abyśmy mogli  przeprowadzić u nich demonstracje wybranych usług. 

Na granicy Bytomia i Radzionkowa leży hałda pokopalniana, która pali się 
od kilku lat. Dzięki wykorzystaniu kamery termowizyjnej określiliśmy jej aktu-
alny stan. Obszar pożaru powiększył się w ciągu roku o kilkanaście procent. Są 
miejsca, w których temperatura dochodzi do 153,8 stopni Celsjusza. 

W Mysłowicach stanęliśmy przed problemem wykrycia dawnego drenażu, 
którego brak prowadzi do lokalnych podtopień. Chociaż wprost ich nie wykry-
liśmy, to urzędnicy, wykorzystując pozyskane obrazy kamerą hiperspektralną 
wytypowali miejsca, w których gromadzi się woda. 

Sławków chciał poznać stan roślinności i  ścieżek spacerowych na terenie 
Parku Doliny Białej Przemszy. Współczynnik NDVI wykazał miejsca, w których 
rośliny są zdrowe, a w których chorują. 

Potrzeby informacyjne Łazisk Górnych dotyczą inwentaryzacji terenów zie-
lonych. Miasto chce wiedzieć jak lepiej chronić cenne przyrodniczo drzewa na 
terenach, które wkrótce powstaną nowe osiedla domków jednorodzinnych. Czy 
inwestorzy zachowają powierzchnię biologicznie czynną zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego? 

Wreszcie Rudziniec boryka się z  problemem nielegalnego zrzutu ścieków. 
Niektórym mieszkańcom i letnikom wciąż bardziej opłaca się pozbyć się ścieków 
poprzez ich zrzut wprost do gleby, na pole, do przydrożnego rowu i rzek. Moni-
toring z drona często powstrzymuje przed takimi czynami, a w każdym razie 
zdecydowanie ułatwia wykrycie sprawcy. 
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Poradnik 

O tym wszystkim przeczytacie w naszym poradniku. Opisujemy potrzeby infor-
macyjne JST (rozdział I). Wskazujemy na przepisy, które pozwalają szeroko 
wykorzystywać w  JST drony, rekomendując przy tym powstanie w  Urzędzie 
Metropolitalnym GZM centrum technologicznych usług wspólnych, aby ono 
zajęło realizacją usług dronowych. Dopóki zaś nie powstanie, to najlepiej decy-
dować się na zakup usługi z  wykorzystaniem prawa zamówień publicznych 
(p.z.p) i  własnych regulaminów organizacyjnych w  przypadku zamówień nie 
objętych p.z.p. (rozdział II). 

W  rozdziale III przedstawiamy usługi geoinformacyjne i  technologie prze-
mysłu 4.0, które pomagają zdobywać tyle informacji, ile trzeba. Ani mniej, ani 
więcej. Akurat. 

Natomiast w rozdziale IV oddajemy głos samorządowcom z gmin, w których 
przeprowadziliśmy pokazy, by oni przedstawili swoje diagnozy potrzeb infor-
macyjnych. My zaś dajemy rekomendacje jak taką usługę dronową wykonać. 
Ponadto opowiadamy jak wykorzystać drony do walki z niską emisją. 
W  aneksie analizujemy wybrane potrzeby informacyjne w  zakresie ochrony 
środowiska, przyrody i gospodarki komunalnej, do zaspokojenia których warto 
zastosować drony. Podajemy też rozkład potrzeb informacyjnych w skali GZM.
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Sprawdź, jakich danych potrzebujesz, by jak najlepiej wykonać 
swoje zadania np. w ochronie środowiska. Na tej podstawie dobierz 
odpowiedni sposób ich pozyskania – zarówno od strony prawnej jak 
i technologicznej.  

Do potrzeb informacyjnych zaliczamy m. in. opinie, prognozy, diagnozy czy też 
dane faktograficzne, które pomagają użytkownikowi w działaniu i w procesie po-
dejmowania decyzji. Potrzeby informacyjne mogą być zarówno indywidualne jak 
i grupowe. 

Wachlarz wyspecyfikowanych potrzeb informacyjnych w samorządach jest 
bardzo szeroki, przekrojowy i często nakładający się kompetencyjnie. Przykłado-
wo planowanie przestrzenne i ochrona środowiska idą w parze np. jak np. przy 
wytyczaniu korytarzy powietrznych, dzięki którym jest możliwe przewietrzanie 
się miast, co jest niezwykle istotne w zakresie skutecznej walki z niską emisją. Tym 
bardziej staje się istotny dostęp do spójnej, aktualnej informacji wszystkich inte-
resariuszy danej potrzeby. 

Luki informacyjne 

Pole do zastosowania innowacji technologicznych jak drony pojawia się wtedy, 
gdy pozyskiwanie aktualnych danych uchodzi za czasochłonne lub kosztotwór-
cze. Za te pierwsze należy uznać: 

1.  wizje terenowe stanu nieruchomości np. kontrola zgłoszeń dotyczących: 
a) pozwoleń (np. wycinka drzew); 
b) ulg podatkowych (np. kompostowniki, segregacja śmieci,  

szamba, retencja); 
c) odszkodowań (susza); 
d) mandatów (zrzut ścieków, nielegalne wysypiska śmieci,  

spalanie odpadów);
2. wizje terenowe stanu obiektów geograficznych jak: 

a) infrastruktury przeciwpowodziowej; 
b) hałd pogórniczych; 
c) składowisk odpadów; 
d) stanu zieleni; 
e) terenów zalewowych. 
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Natomiast zadaniami kosztotwórczymi są: 
1. systematyczna aktualizacja ortofotomapy, mapy hałasu, mapy zieleni 

(obecnie nie częściej jak co 5-10 lat);
2. uprzątanie odpadów, usuwanie skutków wycieków ścieków, monitoring 

i rekultywacja hałd;
3. brak kontroli nad segregacją i faktyczną rotacją śmieci komunalnych
4. wymiana pieców (w sposób losowy). 

Z kolei raportowane przez samorządy luki informacyjne powstają wówczas, gdy 
zbyt rzadko są aktualizowane dane. Chodzi o: 

1. aktualizację ortofotomapy i NMT (faktyczne granice działek, stan zago-
spodarowania, stan zieleni, ruchy gruntu, zmiana stosunków wodnych, 
składowiska odpadów, mapa hałasu, mapa nasłonecznienia)

2. tworzenie map źródeł niskiej emisji (tzw. map ciepła w rozumieniu kar-
tograficznym) w celu przyszłej konfrontacji z deklaracjami w tworzonej 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

3. identyfikację przy użyciu termowizji takich obiektów jak: 
a) szamba, nielegalne spusty ścieków (zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach), 
b) kompostowniki (kontrola zwolnień z opłat), 
c) hałdy kopalniane (monitoring)

Innowacje technologiczne 

Już niemal 100% jednostek administracji publicznej umożliwia realizację jakiejś 
części usług w sposób zdalny. Zalety cyfryzacji ujawniają się na wielu poziomach 
komunikacji:

• pomiędzy obywatelem a urzędem;
• przedsiębiorcą a urzędem;
• dostarczycielem usług a urzędem;
• pomiędzy urzędami (jednostkami administracji publicznej);
• wewnątrz urzędu (komunikacja pomiędzy działami urzędu). 

Na każdym poziomie przynoszą realne korzyści, także na poziomie strategicznym:
• cyfryzacja wymusza modernizację administracji, podnoszenie jakości 

usług, ograniczanie kosztów;
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• stymuluje korzystania z usług mobilnych wśród obywateli, ograniczając 
wykluczenie cyfrowe;

• zwiększa dostępność administracji dla osób niepełnosprawnych;
• wymusza przejrzystość procedur i ogranicza korupcje, umożliwia ustano-

wienie procedur kontroli dostępu do dokumentacji i danych a także reje-
strowanie dostępu;

• realizują w praktyce prawo dostępu obywateli do informacji publicznej;
• odciąża pracowników administracji w codziennej pracy, w pracach tech-

nicznych pozwalając się skupić na merytoryce problemów;
• zwiększa dostępność czasową urzędów; 
• zwiększa zaufanie do administracji publicznej (cyfryzacja anonimi-

zuje rozpatrywanie problemu i eliminuje niekorzystny wpływ relacji 
międzyludzkich). 

Teraz nadchodzi czas na geodane i  informację przestrzenną. Podstawowym 
czynnikiem zmieniającym sposób korzystania z geoinformacji jest wytworzenie 
w ostatnich latach ogromnych zasobów danych przestrzennych np. obrazowych. 
Cechą tych zasobów staje się ich permanentna aktualizacja i rozwój, czego naj-
lepszym przykładem są ortofotomapy wykonywane z pomocą dronów i satelitów. 

Zobrazowania mogą być w  pasmie widzialnym, wielospektralnym, termal-
nym, mikrofalowym czy radarowym. Wśród technologii zmieniających sposób 
patrzenia na informację przestrzenną jest także skaning laserowy, dzięki które-
mu powstają ogromne zasoby danych przestrzennych. Otwiera to nowe możliwo-
ści aplikacyjne.

Obserwujemy stopniowy wzrost poziomu digitalizacji tych zasobów oraz co-
raz większe ich wykorzystanie z trzech głównych powodów: 

1. wspomniane już wcześniej zalety cyfryzacji przemawiają do wszystkich 
interesariuszy procesów komunikacji i  wymiany wszelkich danych bę-
dących w  zasobach administracji publicznej, co naturalnie przyspiesza 
wdrożenia;

2. wymogów formalno-prawnych; 
3. szybkiego postępu technologii umożliwiających digitalizację w  sposób 

wcześniej niemożliwy do skutecznego wdrożenia. 

Doskonałym przykładem formalnych działań wymuszających cyfryza-
cję są uchwalane przez Unię Europejską dokumenty w  zakresie geodanych jak 
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Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., 
zwaną dyrektywą INSPIRE, która zapoczątkowała tworzenie europejskiej infra-
struktury informacji przestrzennej. 

Do polskiego systemu prawnego dyrektywa INSPIRE została wdrożona prze-
pisami ustawy z  dnia 4 marca 2010 r. o  infrastrukturze informacji przestrzen-
nej. W procesie wdrażania dyrektywy INSPIRE oraz budowy i prowadzenia kra-
jowej infrastruktury informacji przestrzennej kluczową rolę pełni administracja 
publiczna, w  szczególności jednostki samorządu terytorialnego. Na poziomach 
gminnym i powiatowym prowadzonych jest wiele baz danych wykorzystywanych 
do realizacji zadań związanych z gospodarowaniem przestrzenią, w tym z proce-
sami inwestycyjno-budowalnymi oraz zagospodarowaniem przestrzennym.

Do najtrudniejszych zadań administracji wynikających z w/w przepisów na-
leży harmonizacja zbiorów danych przestrzennych oraz zapewnienie interopera-
cyjności zbiorów i usług. Interoperacyjność w dyrektywie INSPIRE jest opisana, 
jako „możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług 
danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, 
aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych 
została zwiększona”. Harmonizacja zaś rozumiana, jako: „działania o charakte-
rze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do 
wzajemnej spójności zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego 
wykorzystywania”. Oczywiście niezbędny jest tu zdrowy rozsądek i zachowanie 
balansu. Zbyt niski poziom harmonizacji nie rozwiąże problemów związanych ze 
wspólnym analizowaniem zbiorów dostarczanych przez różne jednostki admini-
stracji publicznej. Zbyt wysoki wiąże się z dużymi kosztami, trudnościami tech-
nicznymi, a także korzyściami dla stosunkowo niewielkiej grupy interesariuszy.

Docelowo zharmonizowane dane winny posiadać:
• ujednolicony system odniesień przestrzennych i czasowych (georeferencji 

oraz tagów); 
• definicję obiektów przestrzennych (atrybuty, system klasyfikacji i repre-

zentacji przestrzennej); 
• lokalizację, geometrię i topologię;
• spójność pomiędzy danymi w różnych zbiorach;
• jednolity sposób kodowania;
• znane reguły dostępu do danych;
• publiczny dostęp do rejestrów.
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Dlatego na rozszerzenie możliwości pozyskiwania, przetwarzania i  zastosowa-
nia geodanych oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na coraz dokładniejsze dane 
przestrzenne wpływ ma również rozwój kluczowych technologii. Do najważniej-
szych z nich możemy zaliczyć:

•  rozwój rozwiązań telekomunikacyjnych pozwalający na coraz efek-
tywniejszy przesył, gromadzenie i przetwarzanie danych w tym sze-
rokie upowszechnienie technologii przechowywania i przetwarzania 
danych w tzw. chmurze;

• rozwój systemów zarządzania bazami danych pozwalający na efek-
tywny, szybki dostęp do danych o ogromnych wolumenach; 

• rozwój sieci przewodowych i bezprzewodowych;
• rozwój oprogramowania/aplikacji umożliwiający realizację złożonych 

operacji w architekturze wielowarstwowej i udostępnienie zaawanso-
wanej funkcjonalności aplikacji przez przeglądarki internetowe;

• rozwój metod i algorytmów z zakresu uczenia maszynowego i sztucz-
nej inteligencji;

• rozwój systemów pozycjonowania satelitarnego, miniaturyzacja od-
biorników GNSS i spadek ich kosztów;

• upowszechnienie smartfonów i urządzeń mobilnych;
• rozwój technologii zdalnego pozyskiwania geodanych. 

Ostatecznie, aby można było taką masę pozyskiwanych informacji wykorzy-
stać, musi ona być przetworzona i  sklasyfikowana. Proces przetwarzania tak 
zgromadzonych danych może być bardzo złożony i  obejmować m. in. przetwa-
rzanie wstępne tj. usuwanie szumów i zniekształceń geometrycznych, transfor-
mację obrazów do określonego układu współrzędnych terenowych, wzmacnianie 
kontrastu, wyrównanie histogramu, kwantowanie skali jasności lub kolorów, 
wzmacnianie krawędzi a następnie ekstrakcję informacji tematycznej, czyli dzie-
lenie międzykanałowe (dobór zakresów spektralnych), klasyfikację danych (nad-
zorowaną) i wreszcie interpretację wyników.  W przypadku tak ogromnych ilości 
geodanych ich przetwarzanie, analiza, interpretacja oraz wykorzystanie nie bę-
dzie możliwa bez szerokiego, powszechnego wykorzystania sztucznej inteligencji. 
Tylko wtedy ich wykorzystanie będzie możliwe i efektywne.

W tym kontekście szczególnie istotne staje się budowanie nowoczesnych syste-
mów zbierania, przetwarzania i udostępniania dla infrastruktur przestrzennych 
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oraz związanego z nimi prawa, wytycznych i metod użytkowania, które pozwolą 
na efektywne wykorzystanie powstających zasobów.

Opracowane i  udostępnione dane przestrzenne będzie można wykorzysty-
wać w  szeregu czynności administracyjnych a  także podczas realizacji polityk 
państwowych oraz lokalnych, istotnych dla poszczególnych szczebli samorządu 
terytorialnego. 

Przykłady zastosowań geodanych w zakresie ochrony środowiska 

1. Pozyskiwanie i aktualizacja danych o zasobach środowiska:

• lokalizacja obiektów przyrodniczych, źródeł zanieczyszczeń i za-
grożeń środowiska,

• lokalizacja przedsięwzięć oddziałujących na środowisko,

• lokalizacja ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

• identyfikacja sposobu użytkowania terenu, 

• monitoring środowiska.

2. Wykonywanie map i analiz przestrzennych:

• zasięg obszarów chronionych,

• odległość wybranych obiektów od obszarów chronionych,

• analiza elementów środowiska antropogenicznego i jego wpływu 
na przyrodę,

• przecięcia korytarzy ekologicznych,

• fragmentacja terenu przez inwestycje,

• zasięg stref hałasu,

• analiza rzeźby terenu,

• optymalne przebiegi szlaków transportowych,

• przekroje poprzeczne i profile podłużne koryt rzecznych,

• zasięg stref zagrożenia powodziowego. 



Rozdział 1

Zastosow
anie innow

acji technologicznych

1 6



Potrzeba jest matką wynalazków

1 7

M
odel 3D

 ulicy S
kow

ronków
 w

 Łaziskach G
órnych, il. G

rupa Tom
ków

.



Wszędobylskie drony   
 
prof. dr hab.  Marek S. Szczepański

Czy innowacje technologiczne jak drony mogą zaspokoić potrzeby 
informacyjne, ale też, czy aby przypadkiem, źle wdrożone, nie 
przyczyniają się do nadmiaru informacji i smogu informacyjnego?.

Częstym zjawiskiem występującym obecnie jest swoiste superfluum informacyjne 
wynikające z natłoku danych i ich niewłaściwej selekcji. Theodore Sturgeon, amery-
kański pisarz science fiction, stwierdził kiedyś w znacznie dosadniejszych słowach, 
że 90% informacji jest nic nie warta. Konstatacja ta rodzi bardzo proste pytanie: 
jak dotrzeć do tych interesujących nas 10%? Informacja jest wartościowa dla użyt-
kownika, jeżeli jest mu w  jakiś sposób przydatna do rozwiązania problemu czy 
osiągnięcia celu. Istotnym jest więc, aby sam proces pozyskiwania informacji był 
możliwie najbardziej efektywny, a jednocześnie czynił zadość potrzebom informa-
cyjnym podmiotu. Niesprostanie tym wymaganiom prowadzi do generowania da-
nych nierelewantnych, trudnych do przetworzenia i przechowywania ze względu 
na ich rozmiar i pogłębiających lukę informacyjną, czyli sytuację, w której nie speł-
niają potrzeb informacyjnych danego użytkownika. Tak ważnym zatem jest stoso-
wanie proporcjonalnych metod pozyskiwania danych w  sposób precyzyjny, ukie-
runkowany na spełnienie określonych oczekiwań użytkownika, a także przy użyciu 
adekwatnych technologii bądź technik. W innym wypadku ryzykujemy pogłębianie 
zjawiska „smogu informacyjnego”, metafory użytej przez profesora Ryszarda Ta-
deusiewicza na opisanie informacyjnego przeładowania, przesytu danymi nierele-
wantnymi i niespełniającymi potrzeb informacyjnych użytkownika.

Aspekt technologiczny ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania społe-
czeństw informacyjnych, ponieważ ich cechą immanentną jest upowszechnianie 
dostępu do komputerów, sieci informatycznych i  nowinek technologicznych. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że bez odpowiedniego stopnia zaawansowania technolo-
gicznego społeczeństwo informacyjne nie byłoby w stanie zaistnieć. Nie powinna być 
zatem zaskoczeniem dynamika jaka towarzyszy włączaniu  bezzałogowych statków 
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powietrznych, zwanych potocznie dronami, 
do repertuaru dostępnych metod pozyski-
wania danych. Wraz ze wzrostem powszech-
ności dronów zwiększa się również ich za-
kres implementacji w służbie nowoczesnych 
społeczeństw informacyjnych. 

Jak optymalnie wykorzystać drony? 

Należy sobie zatem zadać pytanie, co może 
stanowić największe wyzwanie w efektyw-
nej realizacji projektu implementacji bezza-
łogowych statków powietrznych w służbie 
jednostkom samorządów terytorialnych? 
Wydawałoby się, że nie stanowi ich dostęp-
ność technologii, ponieważ proponowane 
w tym poradniku sposoby zastosowania 

dronów nie wykraczają poza ich obecne możliwości techniczne. Większość barier 
finansowych mogłaby w dużej mierze zostać zniwelowane poprzez dofinansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nawet fun-
duszy unijnych przeznaczonych na realizacje projektów proekologicznych. 

Głównego wyzwania upatrywałbym w efektywnym pozyskiwaniu, gromadze-
niu i przetwarzaniu informacji pozyskanych przez drony w taki sposób, aby zdoby-
te w ten sposób dane środowiskowe były użyteczne z punktu widzenia stawianych 
im celów i  potrzeb informacyjnych podmiotów. Największym wyzwaniem zatem 
jest generowanie setek gigabajtów danych na temat smogu, nie przyczyniając się 
jednak do powiększania smogu informacyjnego.

Kluczowym zatem pytaniem nie jawi się kwestia „czy wykorzystywać drony” 
tylko JAK optymalnie wykorzystać drony (np. jako latające laboratoria), a przede 
wszystkim dane, które są w stanie zebrać. Zatem niezwykle ważne jest oprogramo-
wanie i  przyjęta metodologia obróbki danych. W  przypadku metropolii optymal-
nym rozwiązaniem byłoby stosowanie tych samych programów, umożliwiając tym 
samym analizy porównawcze, a z drugiej strony - agregowanie danych. 

prof. dr hab.  Marek S. Szczepański  
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk 
Społecznych, Instytut Socjologii 
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Kluczowe aspekty prawne 

• Analiza ryzyka – profesjonalizacja i specjalizacja usług 
dronowych 

• Prawna dopuszczalność „dronowych” nalotów 
fotogrametrycznych 

• Drony a ochrona geodanych wrażliwych  

• Dobra osobiste 
• Dane osobowe 
• Prawo autorskie 

• Dopuszczalność kontroli JST w zakresie ochrony 
środowiska 

• Zakres uprawnień kontrolnych JST 

• Centrum realizacji usług technologicznych - sposób na 
zaspokojenie potrzeb informacyjnych 

• Prawo zamówień publicznych a zakup usług dronowych 

• Wyzwania 
• Diagnoza potrzeby 
• Problematyka trybów udzielania zamówienia 
• Relewantne zmiany w nowym p.z.p. 
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Analiza ryzyka – profesjonalizacja i specjalizacja  
usług dronowych 

1 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 z dnia 
24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bez-
załogowych statków powietrznych (zwane dalej rozporządzeniem wykonaw-
czym). Rozporządzenia europejskie, które zaczęły obowiązywać od 31 grudnia 
2020 r., diametralnie zmieniły zasady wykonywania usług bezzałogowymi stat-
kami powietrznymi (tzw. dronów) na terenie Unii Europejskiej. 

Na użytkowników spadły dodatkowe obowiązki, które do tej pory ich nie do-
tyczyły. Pojawiła się klasyfikacja wykonywanych lotów podzielona na kategorie: 
otwartą, szczególną oraz certyfikowaną. Podział został dokonany w  oparciu 
o stopień ryzyka wykonywanych operacji lotniczych. 

Odtąd tylko doświadczeni specjaliści w zakresie analizy ryzyka są w stanie 
zapewnić bezpieczeństwo operacji i  przygotować stosowny wniosek w  czaso-
chłonnym procesie, który pozwoli na wykonanie danego zadania. Opracowa-
nie analizy ryzyka pozwala na uzyskanie zezwolenia na wykonywanie operacji 
w kategorii szczególnej. 

Operator (właściciel drona) musi posiadać wiedzę na temat swojego sprzętu 
oraz stworzyć odpowiednie instrukcje i procedury dla swoich operacji. Dron, któ-
rym wykonywana jest operacja, ma spełniać najwyższe standardy bezpieczeń-
stwa oraz wymagania operacyjne. Jego pilot musi być przeszkolony z procedur 
standardowych, awaryjnych oraz postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. 

W realiach dotyczących bezpieczeństwa nie ma miejsca na drony wykonane 
samodzielnie czy też konstrukcje nieprzystosowane do specyficznych zadań.  

Dane zebrane podczas misji dronowych zdecydowanie przybliżają nas do 
zaspokojenia potrzeb informacyjnych, lecz są to jednak operacje o podwyższo-
nym ryzyku. Lepiej skorzystać z  kompetentnego podmiotu, który ma już do-
świadczenie w takich usługach oraz posiada odpowiednio przeszkolony perso-
nel wraz z odpowiednim sprzętem. 



Kluczowe aspekty prawne

Fotogram
etria

2 3

 
Prawna dopuszczalność „dronowych” nalotów 
fotogrametrycznych 

Cyfryzacja prac geodezyjnych znacząco przyspieszyła akceptację fotogrametrii 
lotniczej niskiego pułapu wykonywanej z pomocą dronów jako dozwolonej me-
tody pomiarowej. Przed 2019 r. zdarzały się przypadki, że powiatowe ośrodki 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne odrzucały opracowania fotograme-
tryczne wykonane na podstawie zdjęć lotniczych z pokładu drona ze względu na 
niespełnianie wymogów formalno-prawnych. 

Sytuację zmieniło wejście w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia  
18 sierpnia 2020 r. w  sprawie standardów technicznych wykonywania geode-
zyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i prze-
kazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego1. 

Notabene, nie padają w nim ani razu słowa dron, bezzałogowy statek po-
wietrzny czy nawet fotogrametria, ale to właśnie świadczy o ponadczasowości 
tej regulacji. „Wybór stosowanych metod, technik i technologii, spełnienie wa-
runków wykonywania pomiarów oraz zapewnienie wymaganej dokładności 
spoczywa na kierowniku prac geodezyjnych” – czytamy w  rozporządzeniu. 
Jeżeli zatem kierownik wybierze pomiary z  drona i  następnie w  sprawozda-
niu technicznym przedstawi opis wybranej metody, technologii i techniki wraz 
z matematyczną analizą dokładności danych obserwacyjnych, to praca zosta-
nie uznana za zgodną z prawem. 

1  Dz.U. 2020 poz. 1429
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Podstawą jest przestrzeganie kilku zasad, aby produkty fotogrametryczne mia-
ły odpowiednią jakość: 

• operator/wykonawca usługi musi posiadać umiejętności projekto-
wania nalotu fotogrametrycznego, znać podstawy geodezji, fotogra-
metrii i  teledetekcji, posiadać umiejętność obsługi oprogramowania 
fotogrametrycznego;

• pilot musi wykonywać nalot w reżimie nowych przepisów lotniczych 
odnoszących się do dronów, w tym operator musi przeprowadzić oce-
nę bezpieczeństwa lotu oraz uzyskać niezbędne pozwolenia przed 
nalotem;

• parametry techniczne drona muszą być wystarczające dla odpowied-
niego wykonania nalotów.

Podstawy prawne nalotów fotogrametrycznych w Polsce:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

3. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze.

4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r o infrastrukturze informacji 
przestrzennej.

5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne.

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 
baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz 
ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywa-
nia geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwo-
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. 
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 
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10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze-
śnia 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych. 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie 
wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekaza-
niu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników 
zgłoszonych prac geodezyjnych. 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie 
wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zaso-
bu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia 
Opłaty, a także sposobu wydawania licencji. 

13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 
2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Drony a ochrona geodanych wrażliwych 

Geodane to dane przestrzenne dotyczące Ziemi i wszelkich obiektów lub zjawisk 
przestrzennych z nią związanych. Ich interpretacja przetwarza je w geoinforma-
cje. Są to informacje uzyskiwane na drodze interpretacji geodanych. Techniki cy-
frowe i multimedialne przenoszą geoinformacje w inny wymiar modelowania, in-
tegrując różne formy kodowania, prezentacji i percepcji informacji, tworząc nową 
jakość komunikacyjną i umożliwiając osiągnięcie przewagi decyzyjnej w aspekcie 
zadań administracji publicznej, przewagi rynkowej podmiotów gospodarczych 
czy też przewagi w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Stąd pozyskiwane geodane częstokroć mogą mieć charakter strategiczny, 
tajny, poufny albo mogą zawierać dane osobowe. Istotne jest, aby użytkownicy 
danych mieli tego świadomość i  w  odpowiedni sposób podchodzili do procesu 
zakupowego, do zagadnienia wyboru firmy dostarczającej usługę oblotu dro-
nem, wyboru odpowiedniego sprzętu, odpowiedniego przechowywanie i archi-
wizowania, przetwarzania, udostępniania, przesyłania pozyskanych i przetwo-
rzonych danych. Nieprawidłowe, niepożądane (intencjonalne i nieintencjonalne) 
obchodzenie się z pozyskanymi geodanymi może powodować szereg zagrożeń 
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o  zasięgu lokalnym, krajowym, zaburzać konkurencję rynkową, stwarzać za-
grożenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 

Przykłady geodanych wrażliwych:
• związane z infrastrukturą krytyczną (infrastruktura przeciwpowo-

dziowa, ujęcia wody, elektrownie, rafinerie, zbiorniki związków ropo-
pochodnych i inne);

• związane z obiektami służb mundurowych;
• pozyskane podczas monitoringu imprez masowych  

(kwestie zabezpieczeń, wizerunku);
• związane z ochroną prywatności i wizerunku na posesjach 

prywatnych.
Możemy wyodrębnić działania niepożądane związane z geodanymi 
i geoinformacją:

• nieintencjonalna utrata danych (w tym danych pierwotnych) 
• usunięcie danych (intencjonalne);
• przechwycenie danych (nieuprawnione skopiowanie);
• ujawnienie danych (intencjonalne i nieintencjonalne);
• błędy w przetwarzaniu danych (nieintencjonalne);
• manipulacja danymi (intencjonalne),celowe zniekształcenie 

geodanych lub geoinformacji.

Zagrożenia te mogą powstać na poziomie firmy wykonawczej, przetwarzającej 
dane, jak i na poziomie sprzętowym w sposób niezależny od wykonawcy i bez 
jego wiedzy. Każdorazowo należy przeprowadzić analizę ryzyka pozyskiwania 
i przetwarzania geodanych z danego obszaru i w sposób odpowiedni zaplano-
wać proces ich obróbki, zabezpieczając interes zamawiającego oraz osób i pod-
miotów trzecich.

Dobra osobiste

Dobro osobiste w  rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zgodnie z  art. 23 K.c.: „Do-
bra osobiste człowieka, jak w  szczególności zdrowie, wolność, cześć, swobo-
da sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica koresponden-
cji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza 
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i  racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od 
ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

Powyższy zapis odnosi się do dóbr osobistych człowieka (np. jego dobre 
imię), ale nie rzeczy. Zapis ten ma swoje źródła w art. 30 Konstytucji Rzeczpo-
spolitej Polskiej: „Zasada ochrony godności człowieka: Przyrodzona i  niezby-
walna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywa-
tela. Jest ona nienaruszalna, a  jej poszanowanie i  ochrona jest obowiązkiem 
władz publicznych”.

Tak więc konstytucyjny zapis o konieczności ochrony godności ludzkiej od-
nosi się bezpośrednio do prawa obywatela. Dlatego ochrona prawna wizerunku 
nieruchomości musi być w tym wypadku powiązana z naruszeniem godności jej 
właściciela. W  dodatku naruszenie to musi zostać uzewnętrznione publicznie, 
podobnie jak to się dzieje przy zniesławieniu – art. 212 Kodeksu karnego:

„Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną 
lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postę-
powanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub na-
razić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub 
rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środ-
ków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do roku.”

Tak więc samo robienie zdjęć fotogrametrycznych nieruchomości nie narusza 
dóbr osobistych jej właściciela, dopiero nieodpowiednie rozpowszechnienie tego 
wizerunku w powiązaniu z osobą właściciela może takie naruszenie stanowić.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO: „Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfi-
kowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane 
dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą moż-
na bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o loka-
lizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 
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określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”.

Informacja (np. wizerunek nieruchomości) musi być wprost powiązana 
z  osobą fizyczną i  musi również być możliwość zidentyfikowania danej osoby 
fizycznej za pomocą danej informacji. Zatem w wizerunku lub opisie nierucho-
mości musi być wprost odniesienie do konkretnej, łatwo identyfikowalnej osoby 
fizycznej (motyw 26 Preambuły RODO: „Aby stwierdzić, czy dana osoba fizycz-
na jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsąd-
nie prawdopodobne sposoby (…) w  stosunku do których istnieje uzasadnione 
prawdopodobieństwo, (…) zidentyfikowania osoby fizycznej. (…) należy wziąć 
pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do 
jej zidentyfikowania,(…)”) lub jej wizerunek. 
Samo umieszczenie w ogólnodostępnym zasobie wizerunku nieruchomości nie 
stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawo autorskie

Należy też wspomnieć, że niektóre nieruchomości, ich wygląd zewnętrzny może 
podlegać ochronie prawnej z tytułu praw autorskich do utworu. Jednakże cha-
rakterystyka wykonywania zdjęć z powietrza (pionowo z góry) oraz ich rozdziel-
czość w  praktyce wykluczają możliwość. Także przenoszenie praw autorskich 
do projektu budowlanego nie jest powszechne w warunkach polskich. Dlatego 
takie zagrożenie – naruszenie autorskich praw majątkowych właściciela nieru-
chomości – praktycznie nie istnieje. 

Podsumowując: samo wykonywanie nalotów fotogrametrycznych i  zdjęć 
lotniczych nie jest zakazane. Natomiast sposób rozpowszechniania tak wyko-
nanych zdjęć należy każdorazowo przemyśleć.

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 r. „w sprawie rodzajów materiałów 
geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisa-
mi o  ochronie informacji niejawnych”, w  przypadku zobrazowań o  wymiarze 
jednego piksela powyżej 0,5 x 0,5 m nie podlegają one ochronie.

Dopuszczalność kontroli JST w zakresie ochrony środowiska

Realizacja obowiązku prowadzenia polityki ekologicznej przez władze publiczne 
powinna polegać na podejmowaniu odpowiednich działań zarówno na etapie 
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stanowienia prawa, jak i jego stosowania. Obowiązkiem władz publicznych jest 
również podejmowanie działań organizatorskich oraz wspieranie działań spo-
łecznych na rzecz ochrony środowiska. Z tego wynika, że obowiązek realizacji 
zadań z  zakresu ochrony środowiska należy do wszystkich organów admini-
stracji rządowej i samorządowej. Zadania o charakterze kontrolno-nadzorczym 
polegają na badaniu stanu środowiska i  przestrzegania obowiązków ochron-
nych nałożonych prawem na określone podmioty. W tym przypadku będzie cho-
dziło o porównanie rzeczywistego stanu środowiska ze stanem postulowanym 
(tj. prawnie określonymi standardami ochronnymi). 

Z konfrontacji ustalonego stanu faktycznego z założonym wzorcem powin-
ny być wyciągane wnioski, mogące stanowić podstawę do ewentualnego zasto-
sowania odpowiednich środków nadzorczych. W  literaturze przedmiotu pod-
kreśla się, że od treści polityki kontroli w znacznym stopniu zależy praktyczna 
jakość ochrony2.

Art. 5 Konstytucji RP zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrów-
noważonego rozwoju. W tym kontekście władze publiczne są zobowiązane do:

a) zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowi-
ska (art. 68 ust. 4), 

b) prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne 
współczesnym i przyszłym pokoleniom (art. 74 ust. 1),

c) udzielania informacji o stanie i ochronie środowiska (art. 74 ust. 3),
d) wspierania działali obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środo-

wiska (art. 74 ust. 4).

Art. 74 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że ochrona środowiska jest obowiąz-
kiem władz publicznych. Efektywność ochrony środowiska będzie jednak uza-
leżniona od stosowania przymusu wobec podmiotów oraz sprawnej kontroli 
przestrzegania przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Organy administracji publicznej są odpowiedzialne za realizacje zadań 
o charakterze bezpośrednio wykonawczym, polegającym na realizacji działań 
wpływających bezpośrednio na stan środowiska naturalnego i  jego ochronę 
przed negatywnym oddziaływaniem określonych podmiotów, w  szczególno-
ści społeczności lokalnych czy zadań o  charakterze kontrolno-nadzorczym, 

2 J. Boć, Kilka refleksji na temat kontroli ochrony środowiska, Acta. Univ. Wr. 1985, nr 713.
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opierające się przede wszystkim na kontrolowaniu stanu środowiska i  prze-
strzegania obowiązków nałożonych przepisami prawa na podmioty korzysta-
jące ze środowiska3.

Kontrola przestrzegania i  stosowania prawa ochrony środowiska realizo-
wana jest przez marszałka województwa, starostę oraz wójta (burmistrza lub 
prezydenta miasta), o czym stanowi treść art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (dalej: p.o.ś.). Wskazany przepis pre-
cyzuje, że kontrola przeprowadzana jest w zakresie objętym właściwością tych 
organów. Należy podkreślić, że wskazane uprawnienie do przeprowadzenia 
kontroli nie odnosi się tylko do właściwości przewiedzionej przepisami p.o.ś., ale 
i właściwości określonej przez inne przepisy dotyczące ochrony środowiska4 . 

P.o.ś. reguluje właściwość wymienionych organów ochrony środowiska 
w tytule VII działu I (co oczywiście nie wyklucza możliwości uregulowania wła-
ściwości tych organów również w innych aktach prawnych). Właściwość rzeczo-
wą organów ochrony środowiska (którymi są również wójt, burmistrz, prezy-
dent miasta – por. art. 376 p.o.ś.) reguluje przede wszystkim art. 378 p.o.ś. To te 
organy wykonują kluczowe zadania z zakresu ochrony środowiska. 

Właściwość wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest określona w sposób 
mieszany. Następuje to zarówno poprzez wprowadzenie klauzuli generalnej do-
tyczącej zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące 
przedsiębiorcami, jak poprzez wskazanie w  jej ramach konkretnego katalogu 
spraw. Przyjmuje się, że organ ten jest ogólnie właściwy w sprawach dotyczą-
cych zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne. Kontrola, o któ-
rej mowa w art. 379 p.o.ś., powinna dotyczyć przestrzegania wszystkich przepi-
sów pozostających we właściwości wskazanego organu. 

Przepis art. 379 ust. 1 p.o.ś. nie ogranicza powyższego obowiązku tylko do 
zadań wynikających z prawa ochrony środowiska5, ale odnosi się również do in-
nych w zakresie prawa ochrony środowiska. Ustawodawca posłużył się bowiem 
ogólnym określeniem właściwości tych organów. Gdyby jego intencją było ogra-
niczenie uprawnień kontrolnych tylko do rozwiązań wynikających z ustawy, to 

3  M. Michalik, Zarządzanie sprawami ochrony środowiska, w: Samorząd na rzecz ochrony 
środowiska, red. T. Wrona, Częstochowa: 2002, s. 10-11.

4  Gruszecki, Krzysztof. Art. 379. [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. IV. Wolters 
Kluwer, 2016.

5  M. Górski, Kto za to odpowiada? Ekoprofit 2001, nr 10, s. 17.
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nie stanowiłby ogólnie o właściwości tych organów, ale tylko o tej wynikającej 
z ustawy.

Zgodnie z art. 379 p.o.ś. marszałek województwa, starosta oraz wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta mogą upoważnić do przeprowadzania czynności kon-
trolnych pracowników urzędów marszałkowskich, powiatowych i  gminnych 
oraz straże gminne. Zarówno upoważnieni urzędnicy jak i  strażnicy miejscy 
(gminni) – jak to wynika z treści przepisu art. 379 ust. 2 – są uprawnieni do kon-
troli przestrzegania przepisów ochrony środowiska. We wskazanym przepisie 
szczegółowo określono uprawnienia kontrolerów. Mają oni prawo:

a) wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach  
od 6 do 22 – na pozostały teren;

b) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych 
czynności kontrolnych (udział drona);

c) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania 
i przesłuchiwania osób ;

d) w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
e) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych 

mających związek z problematyką kontroli.

Należy zauważyć, że wójt (burmistrz, prezydent) sprawują w oparciu o art. 
379 p.o.ś. również prewencyjną kontrolę przestrzegania np. tzw. uchwał anty-
smogowych – tzn. nawet przy braku podejrzeń naruszenia ww. uchwał mają 
kompetencje do przeprowadzenia kontroli, gdyż zmierza ona do weryfikacji 
czy przestrzegane są zapisy rzeczonych uchwał. Podkreślić trzeba, że kontrola 
u osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, może być niezapo-
wiedziana. Zgodnie z art. art. 379 ust. 3 pkt 2 p.o.ś., kontrolujący ma prawo po-
dejmować wszelkie czynności niezbędne do ustalenia stanu rzeczywistego. 
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Zakres uprawnień kontrolnych JST 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji okre-
ślonych w  ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a  organy admini-
stracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, do właściwości organów gmi-
ny jako zadania własne, określone w innych ustawach, przeszły między innymi 
zadania z  zakresu ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody.

Ze względu na podjęte przez Polskę zobowiązania, wynikające z faktu przy-
należności do Wspólnoty Europejskiej, administracja samorządowa powinna 
zwracać szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

a) gospodarka odpadami,
b) ochrona wód,
c) ochrona powietrza,
d) dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie. 

Właściwość organów gminy w sprawach związanych z ochroną środowiska 
w  sposób ogólny regulują przepisy ustawy o  samorządzie gminnym. Zgodnie 
z art. 7 ust. 1 pkt 1 zadania gminy obejmują m.in. ład przestrzenny, gospodar-
kę nieruchomościami, ochronę środowiska i przyrody oraz gospodarkę wodną. 
Biorąc równocześnie pod uwagę art. 6 ust. 1 tejże ustawy, według którego „do 
zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokal-
nym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów” można stwierdzić, 
że generalnie rzecz biorąc, sprawa publiczna o charakterze lokalnym z zakre-
su kwestii ochrony środowiska należy właśnie do właściwości gminy, chyba że 
przepis szczególny wyraźnie określoną kwestię przekazuje innemu organowi 
(domniemanie właściwości gminy w sprawach publicznych o zasięgu lokalnym).
To domniemanie pozwala na stwierdzenie, że  w  przypadku wątpliwości co do 
właściwości w sprawie publicznej o znaczeniu lokalnym, czyli w przypadku bra-
ku jednoznacznego przekazania jej na rzecz innego organu, za właściwy powi-
nien zostać uznany organ gminy. 
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Sprawa publiczna ma następujące cechy:

a) przedmiotem «sprawy publicznej» są stosunki społeczno-gospodarcze, 
które poddane zostają regulacji prawa publicznego,

b) sprawa publiczna zakłada powstanie stanu faktycznego, który rodzi 
prawny obowiązek działania organu,

c) działanie podjęte przez organ może mieć formę aktu indywidualnego 
lub aktu normatywnego.

Uznaje się powszechnie, że sprawy związane z  ochroną środowiska co do 
zasady mają charakter publiczny, są bowiem realizowane przede wszystkim 
w interesie ogólnym. Z kolei sprawa o charakterze lokalnym to taka, która jest 
związana z określonym terenem; w odniesieniu do gminy to sprawa, która doty-
czy terytorium gminy lub części tego terytorium.

Jednocześnie Art. 5 kodeksu cywilnego stanowi, że „nie można czynić ze swe-
go prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przezna-
czeniem tego prawa lub z  zasadami współżycia społecznego. Takie działanie 
lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie 
korzysta z ochrony”. Dotyczy to sytuacji, gdy stosunek prawny istnieje, jednak 
wynikające z niego (ważne) uprawnienie jest realizowane w sposób sprzeczny ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współży-
cia społecznego. (np. spalając odpady na terenie posesji). 

Przepis ten stanowi zatem środek obrony przed nadużyciem prawa, nie jest 
natomiast samodzielną podstawą powstania, nabycia bądź utraty praw pod-
miotowych”. Oznacza to, że z  prawa własności do gruntu z  uprawnieniem do 
posiadania, korzystania i rozporządzania nim lub jego częścią może korzystać 
jego właściciel pod warunkiem zgodności z zasadami współżycia społecznego. 

Centrum realizacji usług technologicznych – sposób na zaspoko-
jenie potrzeb informacyjnych 

Przed każdą misją należy wykonać analizę ryzyka. Jak już wystartuje dron, to 
zbiera gigabajty nieprzetworzonych danych, na których obróbkę nadal należy 
poświęcić kolejne dni. Czy warto dodatkowo obciążać tym swoich pracowników? 
Obecnie w  codziennych działaniach wydziałów ochrony środowiska dominują 
trzy podstawowe aktywności:
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a) prace biurowe polegające na przygotowaniu dokumentacji bazowej, 
pozyskiwanej zarówno ze źródeł pisanych (archiwalnych) jak 
i cyfrowych (np. geoportale) do wydania decyzji w sprawie (wycinka 
drzew, usunięcie odpadów itp.) a związanych z nieruchomością której 
dotyczy decyzja;

b) wizje lokalne planowe – związane z systematyczną kontrolą stanu 
faktycznego np. kontrola stanu przepustów w rowach melioracyjnych, 
wałów przeciwpowodziowych po okresie zimowym, przemysłowych 
składów odpadów (przedsiębiorstw które zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dla magazynowania odpadów wytwarzają powyżej 1 tony 
odpadów niebezpiecznych lub powyżej 100 ton odpadów innych niż 
niebezpieczne), planowanej wycinki drzew;

c) wizje lokalne ad hoc – związane z interwencjami na podstawie 
zgłoszeń mieszkańców, służb lub innych wydziałów urzędów np. 
kontrola palenisk, miejsc nielegalnych wysypisk śmieci, miejsc 
nielegalnych zrzutów ścieków, zapłonu hałd, nielegalnej wycinki 
drzew, lokalnych podtopień itp.

Podstawą są pozyskane zdjęcia i analizy geoinformacyjne. Częstą prakty-
ką jest sprawdzanie danej okolicy na zobrazowaniach satelitarnych udostęp-
nionych przez geoportale i przede wszystkim przez Google. Lecz są sytuacje jak 
np. przygotowanie do wycinki interwencyjnej drzew, że przydałby się wysoko-
rozdzielczy, aktualny widok z  góry, właśnie z  drona. Dotyczy to wielu innych 
zadań samorządowych w  zakresie ochrony środowiska i  przyrody, w  których 
własny zbiór danych obrazowych i pozyskanych na tej podstawie informacji np. 
o współczynniku powierzchni biologicznie czynnej, znacząco usprawniłby pro-
cedury administracyjne. 

Gdy taka potrzeba informacyjna zostanie uświadomiona, to najlep-
szym wyjściem jest zamówić usługę dronową na zewnątrz. Można skorzy-
stać z  wzorów opisów przedmiotu zamówienia6 i  za każdym razem ogłaszać 

6   Fundacja Instytut Mikromakro przygotowała w 2020 r. na zlecenie ówczesnego 
Ministerstwa Rozwoju podręcznik „Jak kupować drony i usługi dronowe w zamówieniach 
publicznych” wraz ze wzorami dziesięciu opisów przedmiotu zamówienia. Adres 
publikacyjny: 5zywiolow.pl. 
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postępowanie, lecz przy woli szerokiego wykorzystania z nowej technologii, le-
piej postawić na budowę centrum usług wspólnych. 

W przypadku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii takie rozwiązanie na-
suwa się samo. 41 gmin – miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i gminy 
miejsko-wiejskie – zrzeszone w związku gmin właśnie do wykonywania zadań 
wspólnych jak np. transport lub planowanie przestrzenne – mają razem poten-
cjał, którego atrakcyjność doceniają szczególnie przedsiębiorcy. 

Centrum usług wspólnych

Centra Usług Wspólnych (CUW) to instrument dostępny dla samorządów od 
2017 r. Centra są wydzielonymi jednostkami organizacyjnymi, które realizują 
zadania usługowe dla swoich jednostek organizacyjnych. 

W  raporcie „Samorządowe Centra Usług Wspólnych. Analiza funkcjono-
wania i ocena efektywności świadczonych usług”7 czytamy, że samorządowcy 
pytani o motywację do powołania CUW wskazywali m.in. na konieczność cen-
tralizacji deklaracji od podatku VAT od wszystkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych. W rezultacie w przebadanych dwunastu miastach, które utwo-
rzyły CUW, jednostki te zostały zorganizowane jako jednostki budżetowe gminy. 
„Cele zarządcze zostały zrealizowane prawie w całości, przy czym wykonanie 
zadań centralizacji podatku VAT przekroczyło założony plan. Poziom wykona-
nia celów efektywnościowych stanowi blisko 80 proc. planowanych założeń. 
Cele jakościowe zostały osiągnięte w pełni. Pozostałe cele oparte na inicjowa-
niu wzajemnych relacji, współpracy i kooperacji pomiędzy CUW a jednostkami 
obsługiwanymi zostały osiągnięte na poziomie 77%.” – wskazują autorzy ba-
dania. W 60 % przypadków podstawą utworzenia CUW było wykorzystanie już 
istniejących jednostek np.: Miejskiego Biura Finansów Oświaty. W  znakomitej 
większości (80%.) CUW powoływane były przy wykorzystaniu własnych zaso-
bów kadrowych samorządów. 

Jak wynika z badania – w ocenie władz samorządowych – podstawowym ce-
lem powołania CUW jest: ujednolicenie procedur, polityki rachunkowości obsłu-
giwanych jednostek, obniżenie poziomu ryzyka realizowanych procesów oraz 
centralizacja podatku VAT, podniesienie poziomu sprawności zarządzania ob-
sługiwanymi jednostkami, optymalizacja zatrudnienia i zasobów w jednostkach 

7   Modrzyński P., Modrzyńska J., Gawłowski R., Samorządowe Centra Usług Wspólnych. Analiza 
funkcjonowania i ocena efektywności świadczonych usług, 2019. 
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objętych obsługą wspólną oraz obniżenie poziomu kosztów funkcjonowania, 
a także poprawa jakości świadczonych usług przez jednostki samorządowe oraz 
poprawa satysfakcji odbiorców usług. 

Do największych zidentyfikowanych problemów występujących przy two-
rzeniu CUW w samorządach – w opinii kierowników jednostek obsługiwanych – 
należą: brak lub niewystarczająca liczba szkoleń, brak wsparcia firm zewnętrz-
nych i konsultingowych oraz brak wiedzy i informacji. 

„Ponad połowa respondentów wskazuje na potencjalne możliwości roz-
szerzenia zakresu podmiotowego lub przedmiotowego działalności CUW w sa-
morządach, co dodatkowo utwierdza o  słuszności wdrożonych rozwiązań 
organizacyjnych i przyszłości rozwoju rynku usług wspólnych w sektorze pu-
blicznym” – podkreślają autorzy badania. 

Obecne samorządowe centra usług wspólnych nie zajmują się (jeszcze) tech-
nologiami teleinformatycznymi, w tym dronami. To obszar nieuświadomionych 
potrzeb informacyjnych. Czas to zmienić. 

Centrum realizacji usług technologicznych  byłoby właśnie miejscem, któ-
re zajmowałoby się wsparciem zadań poszczególnych gmin z wykorzystaniem 
dronów i pokrewnych technologii. 

Ponadto, by przyspieszyć obróbkę danych, jak najwięcej należy wykony-
wać analiz w czasie rzeczywistym w środowisku chmurowym (przetwarzanie 
chmurowe, ang. cloud computing) z  wykorzystaniem uczenia maszynowego, 
czyli sztucznej inteligencji. Słowem, tutaj nie chodzi o same drony, lecz jak najs-
zybciej i  najlepiej zaspokoić potrzeby informacyjne gmin. Technologia pełni 
w tym służebną rolę i nie stoi na piedestale. 

W grę wchodzą dwa rozwiązania. Albo zostaną tam zatrudnieni fachowcy 
z  rynku i  co za tym idzie rosną koszty utrzymania zespołu i  ciągłej zmiany 
technologii albo – co zdecydowanie rekomendujemy – centrum skupi się na 
zarządzaniu procesu wsparcia organizując przetargi w  modelu partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

Słowem gmina określa swoje potrzeby informacyjne, centrum zaś sprawd-
za, czy jest ona opłacalna, gdy wykorzysta się do tego drony. Zapewne CRUT 
musiałby zawczasu zbudować koszyk usług, w którym znalazłby się predefinio-
wane usługi, lecz to i tak byłoby wygodniej, niż gdyby gminy za każdym razem 
ogłaszały przetargi na to samo. To model „win – win”, w którym gmina zyskuje 
potrzebne informacje, zaś rynek atrakcyjne zlecenia pod egidą GZM. 
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Prawo zamówień publicznych a zakup usług dronowych

Od 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa – prawo zamówień publicz-
nych, uchwalona 11 września 2019 r. („nowe p.z.p”), uchylając i zastępując w ca-
łości dotychczasową ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Choć nowa ustawa nie 
wprowadza aż tak daleko idących zmian, jakich można by się spodziewać, gdy 
ustawodawca rezygnuje z prostej nowelizacji na rzecz nowego aktu prawnego, 
to jednak jest w niej szereg istotnych różnic. 
Mając na uwadze temat tego poradnika oraz fakt dobrej znajomości procedur 
p.z.p. wśród samorządowców, niecelowe byłoby ich obszerne opisywanie. Ogra-
niczymy się do wskazania kilku zagadnień o szczególnym znaczeniu dla zamó-
wień z sektora technologii bezzałogowych w aktualnym stanie prawnym oraz 
do zwrócenia uwagi na te zmiany wprowadzone przez nowe p.z.p., które mogą 
mieć większe znaczenie w kontekście takich zamówień. 

Kluczowe problemy 

Przygotowując się do procesu zakupowego, należy rozważyć następujące 
kwestie: 

1) Czy postawić na dostawę produktu czy na zlecenie usługi? 
2) Jaki wybrać tryb udzielenia zamówienia? 
3) Czy wskazać technologię bezzałogową wprost w opisie zamówienia? 

Same przepisy prawa zamówień publicznych nie ograniczają zamawiają-
cego co do wyboru przedmiotu zamówienia w  postaci dostawy produktu lub 
zlecenia usług. Decyzja zamawiającego w  tym zakresie może być jednak kon-
trolowana w  różnych trybach, z  perspektywy kryteriów takich jak gospodar-
ność, rzetelność i  celowość; zwłaszcza w  ramach reżimu dyscypliny finansów 
publicznych. 

Zasady korzystania z  dronów w  przestrzeni publicznej, nakładają na ope-
ratora szereg obowiązków, których spełnienie wymaga odpowiednich kom-
petencji, a  w  niektórych przypadkach także odpowiednich zezwoleń i  certy-
fikatów. W  konsekwencji, decyzja o  zakupie platform bezzałogowych przez 
zamawiającego powinna być powiązana z  podjęciem zapewnieniem od-
powiednio przeszkolonego personelu oraz odpowiednim przygotowaniem 
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organizacyjno-administracyjnym. Generalnie wybór dostawy dronów będzie 
rozwiązaniem uzasadnionym w tych przypadkach, kiedy zamawiający zamie-
rza wykorzystywać je na bieżąco, do powtarzalnych czynności, takich jak np. 
kontrole zakazu spalania określonych paliw. 
Natomiast gdy wykorzystanie dronów jest potrzebne czy przydatne dla incy-
dentalnych celów, np. sporządzenia map fotogrametrycznych na potrzeby pla-
nistyczne, zwykle bardziej racjonalne będzie zlecenie konkretnej usługi. 

Diagnoza potrzeby

Na tym etapie należy więc przeprowadzić wstępną diagnozę potrzeby 
technologicznej:

• sformułować wyzwanie – potrzebę – oczekiwaną funkcjonalność  
czy końcowy rezultat; 

• określić kluczowych interesariuszy potrzeby; 
• określić cele jednostki w wymiarze operacyjnym, strategicznym 

i przypisać role poszczególnych interesariuszy w ich przyszłej 
realizacji; 

• zebrać dane o obecnie istniejących, zamawianych lub zlecanych 
w JST rozwiązaniach i procesach w zakresie wspomnianej potrzeby. 

Każdy przypadek potrzeby technologicznej należy ocenić indywidualnie, bio-
rąc pod uwagę wszystkie relewantne czynniki, także takie jak: alternatywne kosz-
ty zakupu i świadczenia usług, możliwość wystąpienia zapotrzebowania na uży-
cie technologii w przyszłości, możliwości kadrowo-organizacyjne jednostki itp. 

Problematyka trybów udzielania zamówienia 

W  przypadku zamówień dotyczących wykorzystania bezzałogowych stat-
ków powietrznych, znacząca większość postępowań ma formę przetargu 
nieograniczonego. 

Choć forma ta, podobnie jak zamówienie z wolnej ręki (dopuszczalne tylko 
pod pewnymi warunkami), ma walor w postaci względnej prostoty organizacyj-
nej, to jednak nie pozostawia zamawiającemu oraz wykonawcom elastyczności 
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przydatnej w  przypadku korzystania z  innowacyjnych technologii. W  konse-
kwencji występować może sytuacja, gdzie zamawiający nie ma wystarczającej 
wiedzy o możliwościach oraz ograniczeniach istniejących technologii, wskutek 
czego opis przedmiotu zamówienia może być nieadekwatny do uwarunkowań 
technicznych. 

Problem ten daje się najlepiej rozwiązać poprzez stosowanie tych trybów 
udzielania zamówień, które przewidują bezpośredni kontakt z  wykonawcami 
i pozostawiają pewną elastyczność co do warunków zamówienia (także poprzez 
wyjaśnienie lub zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  SIWZ), 
jak w  szczególności wstępne konsultacje rynkowe, partnerstwo innowacyjne, 
czy ew. negocjacje z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia. 

Alternatywnym, czy też pomocniczym rozwiązaniem, dla wskazanych try-
bów jest przeprowadzenie w ramach przygotowań do postępowania o udziele-
nie zamówienia pod nazwą wstępnych konsultacji rynkowych (art. 84 – 85 p.z.p.), 
poprzez który zamawiający informuje o planach i oczekiwaniach dotyczących 
zamówienia, konsultując się z  ekspertami, organami władzy publicznej a  tak-
że wykonawcami. Efektem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych 
jest zbadanie rynku w  zakresie dotyczącym realizacji planowanego zamówie-
nia, a także zainteresowania nim przez rynek. Podczas dyskusji z wykonawcami 
powinny zostać określone np. rozwiązania techniczne, które w najefektywniej-
szy sposób pozwolą zrealizować zamówienia, a  także rozwiązania techniczne 
czy technologiczne oferowane przez rynek.

Trzecim podstawowym problemem, który dotychczasowa praktyka roz-
wiązywała na różne sposoby, jest pytanie o to, czy opis przedmiotu zamówienia 
może i  czy powinien wprost wskazywać zastosowanie technologii bezzałogo-
wej. Wiąże się to problemem zakazu formułowania opisu zamówienia w  spo-
sób, który mógłby ograniczać konkurencję, w  szczególności poprzez wskaza-
nie konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego wykonawcę (art. 29 ust. 2 aktualnego p.z.p. oraz art. 99 
ust. 4 nowego p.z.p.). Podobną myśl wyrażają inne przepisy prawa zamówień 
publicznych, wymagając m.in. aby kryteria selekcji stosowane przez zamawia-
jącego dla dopuszczenia do postępowania tylko niektórych wykonawców były 
niedyskryminacyjne i obiektywne (art. 24 pkt 16) aktualnego p.z.p. oraz art. 7 
pkt 9) nowego p.z.p).
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Przepisy te są skierowane przede wszystkim przeciwko praktykom polega-
jącym na opisie zamówienia w  sposób faworyzujący konkretnego, z  góry wy-
branego wykonawcę, jednak ich zakres jest szerszy, wymagając w istocie, żeby 
wybór zamawiającego był oparty ostatecznie o  merytoryczne i  obiektywne, 
a  zatem niedyskryminacyjne, kryteria. Mieści się w  tym tzw. zasada neutral-
ności technologicznej, zgodnie z którą zamawiający publiczny powinien unikać 
działań, które mogą doprowadzić do eliminacji (lub nie pozwolić na rozwój) kon-
kurencyjnych rozwiązań technologicznych mogących realizować te same cele8. 

Istnieje ryzyko, że – przynajmniej w tych przypadkach, gdzie w sposób oczy-
wisty istnieją rozsądne alternatywne rozwiązania np. lotnicze czy satelitarne 
– zawężenie a priori dopuszczalnych technologii do bezzałogowych statków po-
wietrznych zostanie uznane za wskazanie takiego szczególnego procesu, a tym 
samym naruszenie powyższego zakazu. 

P.z.p. przewiduje wyjątek pozwalający na taki opis zamówienia, gdy zama-
wiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie do-
kładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” 
(art. 29 ust. 2 aktualnego p.z.p.). Ustawa dodaje także wymóg, aby w takim przy-
padku zamawiający określił kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

W świetle powyższych zapisów najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest uni-
kanie wskazywania bezpośrednio na technologię bezzałogową, tam gdzie alter-
natywne, porównywalne rozwiązania techniczne w sposób powszechnie wiado-
my istnieją i  nie jest problematyczne opisanie usługi tak, aby objąć wszystkie 
znane alternatywy. Jednak sam opis przedmiotu zamówienia może wskazywać 
oferentom sposób realizacji zamówienie jeżeli oczekiwane parametry technicz-
na przy założonym poziomie kosztów są możliwe do uzyskania wyłącznie przy 
zastosowaniu określonej technologii. 

Wskazanie wprost na wykorzystanie systemów bezzałogowych w  Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) powinno mieć miejsce w  zasadzie tylko wtedy, 
gdy użycie dronów wydaje się dla danego przeznaczenia konieczne, przez co 
próba odpowiednio szerokiego opisu zamówienia, aby ująć hipotetyczne alter-
natywy, zaburzy jego zrozumiałość czy sens. 

8  Zob. W. Dzierżanowski, Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych, Wolters Kluwer 
2012, str. 192 i nast. 
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Relewantne zmiany w nowym p.z.p. 

Wśród zmian wprowadzonych od 2021 roku, większe znaczenie dla zamówień 
w  sektorze bezzałogowych systemów powietrznych mają przede wszystkim 
następujące:

1) uelastycznienie trybów negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu 
konkurencyjnego; 

2) odformalizowane postępowanie w przedmiocie zamówień poniżej 
progów; unijnych; 

3) zmiany zasad dot. neutralności technologicznej (opisane powyżej). 

Pamiętając o  przydatności elastycznych form postępowania o  udzielenia 
zamówienia z sektora technologii bezzałogowych, warto zauważyć, że pewnym 
zmianom – idąc w  kierunku jeszcze większej swobody dla stron – poddane są 
tryby negocjacji z ogłoszeniem oraz wstępnych konsultacji rynkowych.

W  przypadku negocjacji z  ogłoszeniem, zamawiający nie wszczyna ich od 
sporządzenia pełnego SIWZ, lecz dokumentu zwanego opisem potrzeb i  wy-
magań, którego treść jest nieco mniej definitywna i  szczegółowa. Kompletny 
i ostateczny dokument SIWZ zostaje sporządzony dopiero po przeprowadzeniu 
negocjacji. Jednocześnie, p.z.p. przesądza wprost, że negocjacje prowadzi się nie 
tylko w  celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia 
lub warunków umowy, tylko w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, a także 
ofert składanych na etapie negocjacji. 

Minimalny zakres danych jakiego instytucja winna oczekiwać od uczestni-
ków konsultacji to:

• charakterystyki technologii; 
• katalog korzyści (przewag konkurencyjnych) oferowanych przez 

technologię w porównaniu do istniejących rozwiązań (jeśli istnieją 
alternatywy);

• optymalny przedział parametrów dla osiągnięcia celów postawio-
nych przez jednostkę; 

• wymagania do spełnienia po stronie zamawiającego aby móc wyko-
rzystać (eksploatować) proponowane rozwiązanie, zwłaszcza co do: 
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infrastruktury, kompetencji technicznych i przeszkolenia, logistyki, 
uwarunkowań lokalnych;

• przewidywany koszt rozwiązania, w tym koszty długofalowe.

Większe i  istotniejsze zmiany niesie ze sobą wprowadzona w nowym p.z.p. 
odrębna – w założeniu upraszczająca formalności – regulacja zamówień poniżej 
progów unijnych. Może mieć to szczególne znaczenie dla zamówień dot. techno-
logii bezzałogowych systemów powietrznych, biorąc pod uwagę, że – przynaj-
mniej przy aktualnie dominującym profilu zamówień – często mieszczą się one 
pod tymi progami. 

Odrębność reżimu zamówień poniżej progów unijnych objawia się m. in.:

• inną regulacją trybów prowadzenia postępowania, m.in. wprowadze-
nie trybu podstawowego, przy braku trybów dialogu konkurencyjne-
go, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem;

• odmiennym sposobem ogłoszenia o zamówieniu;
• zamawiający tylko może, ale nie musi wymagać dowodu braku pod-

staw wykluczenia wykonawcy; 
• niższym limitem wysokości wadium (1,5% zamiast 3%); 
• krótszymi terminami, m.in. na wyjaśnienia do SIWZ oraz na zawarcie 

umowy. 

Jednym z udogodnień przewidzianych dla takich postępowań jest tzw. tryb 
podstawowy – w  założeniu odformalizowane postępowanie, które może przy-
brać formę przetargu lub negocjacji, zależnie od uznaniowej decyzji zamawiają-
cego. Konkretnie, przewidziane są trzy formuły, w której może być prowadzony 
tryb podstawowy (art. 275 nowego p.z.p.):

• tryb podstawowy bez negocjacji; 
• tryb podstawowy z możliwością negocjacji; 
• tryb podstawowy z obowiązkiem negocjacji. 

W  pierwszym przypadku, tj. trybu podstawowego bez negocjacji, postę-
powanie przybiera formę bardzo zbliżoną do przetargu nieograniczonego 
– jest to więc tryb najmniej elastyczny i  dostosowany przede wszystkim do 
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standardowych, powtarzalnych zamówień, w  zakresie których zamawiający 
posiada już doświadczenie i know-how. 

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji zdaje się natomiast zastępować 
negocjacje z ogłoszeniem. Dopuszcza on – ale nie wymaga – negocjację złożo-
nych ofert w celu ich ulepszenia, które jednak nie mogą prowadzić do zmiany 
treści SIWZ i mogą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które pod-
legają ocenie w ramach kryteriów oceny przewidzianych przez zamawiającego. 

Ostatni podtyp, czyli tryb podstawowy z  obowiązkiem negocjacji, w  swo-
im kształcie przypomina najbardziej uprzedni dialog konkurencyjny. Podobnie 
zamawiający nie sporządza od razu SIWZ, lecz opis potrzeb i wymagań (okre-
ślający w szczególności minimalne wymagania), a dopiero po przeprowadzeniu 
negocjacji sporządza SIWZ. W  toku negocjacji może więc dojść do zmiany wa-
runków zamówienia, jednak tylko w  granicach minimalnych wymagań ozna-
czonych przez zamawiającego. Choć wykonawcy już w odpowiedzi na ogłosze-
nie składają oferty, to pozostają one poufne na czas negocjacji (podobnie jak 
i same negocjacje) i mają w zasadzie charakter prowizoryczny, bowiem dopiero 
po sporządzeniu SIWZ składane są oferty ostateczne. 

Istotnym walorem negocjacyjnych podtypów trybu podstawowego jest to, 
że mogą być stosowane uznaniowo. Pozwala to na istotne uelastycznienie pro-
cedury udzielania zamówień bagatelnych, wśród których znaleźć się może wiele 
zamówień dotyczących bezzałogowych statków powietrznych.

W ramach odrębnej regulacji zamówień poniżej progów unijnych nie prze-
widziano postępowania w  trybie przetargu ograniczonego, pozostaje nato-
miast możliwość korzystania z  partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez 
ogłoszenia oraz zamówień z wolnej ręki – w każdym przypadku po spełnieniu 
określonych warunków, tylko nieznacznie zmodyfikowanych w  stosunku do 
zasad ogólnych. 
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• Mapowanie danych przestrzennych

• Teledetekcja

• Fotogrametria

• Usługi geoinformacyjne

• Sztuczna Inteligencja
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Prawidłowe dane przestrzenne, czyli „odnoszące się do 
bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub 
obszaru geograficznego” (Ustawa z dnia 4 marca 2010 r.  
o infrastrukturze informacji przestrzennej) są niezbędne do 
prawidłowego i efektywnego zarządzania przestrzenią gminną 
z udziałem wszystkich interesariuszy. 

Uzupełnianie procesów decyzyjnych o dane przestrzenne poprawia ich jakość. Jest 
to możliwe dzięki wciąż rozwijającej się technologii. Zwiększa ona w coraz większym 
stopniu łatwość pozyskiwania danych przestrzennych, ich przetwarzanie oraz ana-
lizę. Ostatecznie o możliwościach ich odpowiedniego wykorzystania decyduje spo-
sób jej udostępniania z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej tak, aby 
wyciągać prawidłowe wnioski oraz zwiększać zakres przekazu bez uszczerbku dla 
jego jasności i możliwości zrozumienia. 

Mapowanie danych przestrzennych

 
Docelowym produktem są informacje zwizualizowane na mapach terenu. Kolejnym 
krokiem może być wizualizacja danych przestrzennych w systemach informacji 
przestrzennej, a także zaawansowane przetwarzanie informacji przestrzennej 
oraz korelowanie informacji z różnych źródeł.

Przykładowe zastosowania 

 � szczegółowe mapy terenu; 
 � mapowanie małych i średnich obszarów; 
 � kartografia, ortofotografia, topografia, prace katastralne; 
 � badania dla rozwoju i planowania rozwoju miast, rozwoju regionalnego; 
 � badania geologiczne; 
 � badania geodezyjne dla planów zagospodarowania, aktualizacji statusu terenów, 

postępu w pracach budowlanych; 
 � dokumentacja mapowa placów budowy, kopalni, żwirowni, prac polowych, 

obiektów wykonujących prace zdalne; 
 � cyfrowe modelowanie terenu, cyfrowe modelowanie wysokości, analiza 

wolumetryczna. 
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 � przegląd gruntów, wałów, nasypów 
 � badania archeologiczne 
 � badanie, monitoring i ochrona  środowiska naturalnego 
 � korelowanie wszelkich informacji z monitoringu przestrzennego. 

Narzędzia mapowania 

 � teledetekcja – pozyskiwanie danych
 � uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja - przetwarzanie i analiza danych
 � systemy informacji przestrzennej - prezentacja danych 

Teledetekcja

Sformułowanie” teledetekcja” (ang. remote sensing) zostało wprowadzone w  ubie-
głym wieku na przełomie lat 60. i 70. przez Evelyn L. Pruitt z Office of Naval Rese-
arch. Pierwotnie oznaczało ono obserwację i pomiar obiektów odfotografowanych 
na zdjęciach lotniczych. Pojęciem tym określa się metody pozyskiwania danych 
o obiektach, zjawiskach i procesach zachodzących na powierzchni Ziemi za pomocą 
urządzeń niebędących w bezpośrednim (fizycznym) kontakcie z badanym obiektem. 

Z czasem określeniem tym zaczęto obejmować wyłącznie pozyskiwanie danych 
o środowisku geograficznym za pomocą urządzeń rejestrujących różne zakresy pro-
mieniowania elektromagnetycznego w celu ich przetworzenia na użyteczne infor-
macje. Jako teledetekcję przyjęto więc tylko te metody, które wykorzystują światło, 
ciepło, promieniowanie mikrofalowe jako nośnik informacji o obiektach i  ich cha-
rakterystyce. U podstaw teledetekcji leży założenie, że charakterystyki odbicia pro-
mieniowania (krzywe spektralne) poszczególnych badanych obiektów wykazują 
różnice wystarczające by dokonać ich rozróżnienia. 

Teledetekcja
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Skąd pochodzą dane?

Fotogrametria jest nauką o metodach, które umożliwiają wyznaczenie oraz okre-
ślenie kształtów, wymiarów i wzajemnego położenia obiektów znajdujących się na 
zdjęciach. Najczęściej wykorzystywanym materiałem źródłowym do opracowań fo-
togrametrycznych są zdjęcia lotnicze. Ze względu na wykorzystany rodzaj materia-
łu źródłowego wyróżniamy:

 � fotogrametrię naziemną (fotogrametria bliskiego zasięgu) z  wykorzystaniem 
zdjęć z kamer niemetrycznych. Obecnie do fotogrametrii naziemnej zaliczamy 
również opracowania wykonane na podstawie zdjęć ukośnych z kamer zamon-
towanych na niskopułapowych platformach bezzałogowych;

 � fotogrametrię lotniczą z  zastosowaniem zdjęć pionowych, prawie pionowych, 
nachylonych, ukośnych pochodzących z różnego rodzaju statków powietrznych, 
w tym platform bezzałogowych (płatowce, platformy wielowirnikowe), lekkich 
samolotów i klasycznych samolotów fotogrametrycznych;

 � fotogrametrię satelitarną z zastosowaniem scen pozyskanych z pokładu sztucz-
nych satelitów ziemi (SSZ).

Dane z kamer 
hiperspektralnych

Dane z kamer  
multispektralnych, 
np. bliska  
podczerwień

Dane z kamer  
termowizyjnych

Dane ze skaningu  
laserowego –  
chmura punktów

Dane z kamer RGB 
ZDJĘCIA RGB WIDEO

HIPERSPEKTRALNE

ZDJĘCIA 
(5 KANAŁÓW)

ZDJĘCIA 
(3 KANAŁY)

TERMOWIZJALIDAR

Fotogram
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Fotogrametria niskopułapowa (z wykorzystaniem dronów) znajduje już od dłuż-
szego czasu wiele zastosowań w sektorze przedsiębiorstw na całym świecie. W przy-
padku zobrazowań optycznych o  bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej 
piksela obrazu (od 0,3 do 10 cm) drony nie mają tańszej alternatywy dla obszarów 
do kilkudziesięciu hektarów powierzchni. BSP pozwalają uzyskiwać je z częstotliwo-
ścią, którą realnie trudno pozyskać za pomocą samolotów załogowych lub satelitów 
oraz z dokładnościami zbliżonymi do klasycznej fotogrametrii.

W Polsce wykorzystanie tej technologii do celów geodezyjnych ograniczone było 
do niedawna przepisami prawa, które nie regulowały w jednoznaczny sposób moż-
liwości ich wykorzystania. Obecnie obowiązuje zasada określania dokładności po-
miarowych, jakie opracowania winny spełniać. Główny Geodeta Kraju skłania się ku 
stanowisku, żeby drony wykorzystywać głównie w pracach punktowych np. w aktu-
alizacji ortofotomap, inwentaryzacji inwestycji liniowych czy też do tworzenia map 
wielkoskalowych .

BSP wyposażone w odpowiednie sensory pozyskują różne dane, które finalnie 
mogą być przetworzone do informacji. Do tej pory prace te były prowadzone w opar-
ciu o  geodezyjne pomiary bezpośrednie lub o  dane fotogrametryczne pozyskane 
w przez samoloty załogowe. Obie te metody mają jednak swoje mankamenty, a naj-
bardziej znaczącymi są czas potrzebny na przygotowanie oraz koszt wykonania. 
Pomiędzy te dwie technologie pozyskiwania danych idealnie wpasowuje się fotogra-
metria niskopułapowa. Jest zdecydowanie tańsza od lotniczej fotogrametrii i zdecy-
dowanie szybsza od pomiarów bezpośrednich.

Najprostszym i  najbardziej powszechnym jest wykonanie zdjęć i  filmów przy 
pomocy kamery zamontowanej na dronie. Tego rodzaju materiały mogą zostać 
wykorzystane do celów wywiadu terenowego poprzedzającego niemal każde opra-
cowanie geodezyjne. Analiza stanu aktualnego w odniesieniu do treści istniejących 
danych geodezyjnych i  kartograficznych była prowadzona do tej pory przez geo-
detów, którzy musieli „obejść” obszar opracowania i określić miejsca, które należy 
zaktualizować przy pomocy pomiaru bezpośredniego. Innym sposobem było wyko-
rzystanie lotniczej ortofotomapy dostępnej w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficz-
nym. Dzięki wykorzystaniu dronów wywiad może być prowadzony znacznie szybciej 
w oparciu o zdjęcia lub filmy wykonane na obszarze opracowania pod różnym ką-
tem, dzięki czemu nie ma również konieczności wejścia na prywatne posesje.

To podejście ma również przewagę na wykorzystaniem istniejącej ortofotoma-
py, ponieważ dostarcza aktualnych informacji (przygotowanie i przyjęcie ortofoto-
mapy lotniczej do Zasobu trwa dość długo – minimum kilka miesięcy – i w momencie 
przyjęcia jest już w wielu miejscach nieaktualna). Dodatkowo możemy wykorzystać 
nie tylko zdjęcia nadirowe (z jakich wykonywana jest ortofotomapa), ale wykonane 
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pod dowolnym kątem tak, aby zasygnalizować wszelkie zmiany występujące na ob-
szarze opracowania.

Można również wykorzystać mozaiki zdjęć pionowych bądź ukośnych. W tym 
przypadku niekonieczne jest stosowanie dodatkowych pomiarów (fotopunkty, punk-
ty kontrolne), ponieważ na etapie wywiadu terenowego nie wymagany jest pomiar, 
a jedynie informacja o lokalizacji zmian. Stworzenie takiej mozaiki jest bardzo szyb-
kie (praktycznie w dniu pozyskania danych) w odróżnieniu od przygotowania orto-
fotomapy spełniającej wymagania niezbędne do przyjęcia do Zasobu Geodezyjnego 
i  Kartograficznego. Omawiane materiały mogą również posłużyć do aktualizacji 
Ewidencji Gruntów i  Budynków ponieważ na ich podstawie można bardzo precy-
zyjnie określić informacje dotyczące przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych 
danych technicznych budynków.

Do tego rodzaju prac najlepszym rozwiązaniem będzie użycie multikoptera 
(urządzenia pionowego startu i  lądowania), które umożliwia wykonanie filmów 
lub zdjęć pod różnym kątem i  z  dowolnej pozycji. Dane mogą być pozyskiwane 
w trakcie misji automatycznej (zaplanowanej i realizowanej przez komputer na po-
kładzie drona) lub manualnej prowadzonej przez operatora.

Kolejnym sposobem jest pomiarowe wykorzystanie dronów. W tym przypad-
ku zastosowanie znajdują ortofotomapy (ortomozaiki), numeryczne modele terenu 
(NMT) i pokrycia terenu (NMPT), chmury punktów, a także wykonane w odpowiedni 
sposób zdjęcia pomiarowe. Realizacja zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
wymaga stosowania przepisów prawa w  zakresie dokładności pomiarów, dlatego 
też wymienione wyżej produkty fotogrametrii niskopułapowej muszą być wykony-
wane ze szczególnym uwzględnieniem precyzji pomiaru i kontroli dokładności. Za-
tem poza zdjęciami wykonanymi z odpowiednim pokryciem podłużnym i poprzecz-
nym wymagany jest bezpośredni pomiar dodatkowych elementów tj. fotopunktów 
i  punktów kontrolnych. Służą one do przeprowadzenia procesu aerotriangulacji 
(kluczowego z  punktu widzenia dokładności) oraz określenia charakterystyk do-
kładnościowych opracowań. 

Do wykonania tego rodzaju opracowań najlepsze wydają się samoloty bez-
załogowe, które w krótszym czasie mogą pozyskać dane z większego obszaru niż 
multikoptery. Ponadto do tego rodzaju zadań pomiarowych wykorzystuje się naj-
częściej zdjęcia nadirowe (prostopadłe do płaszczyzny), nie ma więc konieczności 
wykonywania zdjęć pod różnym kątem, z określonej perspektywy. Misje pomiarowe 
wykonywane są niemal wyłącznie automatycznie. Wymagają ponadto przygotowa-
nia planu nalotu, który określa m.in. wysokość lotu, pokrycia podłużne i poprzeczne, 
ilość szeregów itp. Wszystkie te charakterystyki mają znaczący wpływ na finalną 
dokładność opracowania.
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etria



5 1

Geoinformacja

Ortofotomapy, chmury punktów, NMT i  NMPT mogą być wykorzystywane do 
różnych zadań realizowanych na różnych szczeblach administracji. Ich przewagą 
nad danymi wykorzystywanymi do tej pory (pomiary bezpośrednie i  opracowa-
nia lotniczej fotogrametrii) jest przede wszystkim czas przygotowania oraz koszt. 
Obecnie nie ma już obaw o dokładności. Problem ten wskazywany przed laty został 
rozwiązany dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów pomiarów automa-
tycznych i coraz dokładniejszych czujników. Dokładności odpowiadają klasycznym 
technikom pomiarowym. 

Dzięki temu, produkty te można wykorzystywać m. in. do aktualizacji Bazy 
Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), a dalej do aktualizacji Bazy Danych 
Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO), modernizacji Ewidencji Gruntów i Budyn-
ków (EGiB) w zakresie położenia, granic, powierzchni, a także rodzajów użytków, do 
prac związanych ze scalaniem i wymianą gruntów, monitorowania zmian w sposo-
bie użytkowania gruntów, analizie zmian w strukturze agrarnej oraz programowa-
nia i koordynacji prac urządzeniowo rolnych, wykonywania kartograficznych opra-
cowań tematycznych, aktualizacji danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia 
Terenu (GESUT) itp. 

Opracowania wyżej opisane są już dobrze znane i  często wykorzystywane 
w sektorze prywatnym. Nie wyczerpują jednak możliwości jakie niesie ze sobą wy-
korzystanie bezzałogowych statków powietrznych. Jest wiele technologii pomia-
rowych, które jeszcze raczkują i dopiero prowadzone są badania sprawdzające ich 
przydatność. Spośród nich na uwagę zasługują kamery multi i  hiperspektralne 
pozwalające pozyskiwać dane w  wielu zakresach promieniowania elektromagne-
tycznego.

Dzięki temu możliwe jest prowadzenie analiz dotyczących m.in. pokrycia terenu 
(np. roślinności), stopnia zanieczyszczenia, wykorzystania obszarów itp. Zestawia-
jąc tego rodzaju dane z  bardzo dynamicznie rozwijającą się sztuczną inteligencją 
i algorytmami uczenia maszynowego należy uznać, że wkrótce te technologie jesz-
cze bardziej wpłyną na realizację zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Auto-
matyczne rozpoznawanie obiektów i ich cech na zdjęciach i obrazach multispektral-
nych pozyskanych przy pomocy dronów, może z powodzeniem być wykorzystywane 
np. w  automatycznej aktualizacji BDOT10k lub EGiB. Informacje na temat fizycz-
nych, chemicznych czy biologicznych cech gleb pozyskane z tego rodzaju materia-
łów mogą znacząco wpływać na scalanie i wymianę gruntów, prace urządzeniowo 
rolne czy monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów.

Dane te mogą być również wykorzystywane wszędzie tam gdzie potrzebna jest 
szczegółowa informacja o  terenie. Opracowywanie miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, opera-
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tów środowiskowych, koncepcji rozwoju miast itp. może uwzględniać wiele informa-
cji, które do tej pory nie są dostępne w szybki i tani sposób i wymagają prowadzenia 
wieloletnich badań i obserwacji.

Każde zastosowanie wymaga opracowania systemu przetwarzania danych: 
platformy latającej, oprogramowania do sterowania lotem i  pracą maszyny, sto-
sownych czujników jak np. kamery termowizyjnej, skanera lidarowego lub in-
nych, a  następnie opracowania i  analizy pozyskanych danych z  wykorzystaniem 
odpowiedniego oprogramowania. To dosyć mocna przesłanka, by zamiast samo-
dzielnego zakupu tego typu maszyn przez samorząd i  ich własnej obsługi, raczej 
poszukiwać tego typu usług na rynku, przyczyniając się do pobudzania podaży spe-
cjalistycznych rozwiązań. 

Jednak dostępność technologii sprawia, że często specjalistycznych opracowań 
fotogrametrycznych i teledetekcyjnych podejmują się osoby dysponujące sprzętem, 
lecz bez stosownej wiedzy i doświadczenia, co rodzi wątpliwości, czy dostarczane 
w ramach zamówień publicznych produkty spełniają wymagania techniczne. Foto-
grametrią i teledetekcją rządzą skomplikowane zasady opisane w szczegółowych in-
strukcjach geodezyjnych bez względu na to, czy dane są pozyskiwane przy pomocy 
dronów, samolotów czy satelitów.

Należy zatem uwzględniać opinie specjalistów na etapie tworzenia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i/lub na etapie kontroli dostarczonego opraco-
wania. Wskazane jest wprost zażądać od wykonawców dysponowania kadrą z wy-
kształceniem w  zakresie geodezji, fotogrametrii, gospodarki przestrzennej oraz 
systemów informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS). Ci 
zaś zdecydują jakiej użyć technologii pod kątem potrzeb informacyjnych zamawia-
jącego.

Fotogram
etria
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Usługi geoinformacyjne 

Ortofotomapa

Obecnie najczęściej zamawianym produktem geodezyjnym jest ortofotomapa. Jest 
obrazem aerofotograficznym (zwykle zdjęcia lotnicze lub satelitarne powierzchni 
ziemskiej) przetworzonym metodą różniczkową oraz przedstawiona w nawiązaniu 
do układu współrzędnych przyjętego odwzorowania kartograficznego. Inaczej mó-
wiąc, jest to zespół przetworzonych zdjęć lotniczych, dopasowanych do jednolitej 
skali i wpasowanych na punkty osnowy geodezyjnej (fotogrametrycznej).

Ortofotomapa w przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego charakteryzuje się: 
 � rzutem ortogonalnym (a nie środkowym),
 � jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu (skali nie mają jednak obiekty wy-

stające ponad powierzchnię terenu np. domy, drzewa).

To podstawowy materiał pomiarowy łączący cechy klasycznych map wektoro-
wych z informacją obrazową, jaką dostarczają zdjęcia.

Ortofotomapa jest mozaiką kilkuset/ kilku tysięcy zdjęć wykonanych z  puła-
pu lotniczego z wykorzystaniem dronów, przetworzoną matematycznie do postaci 
umożliwiającej pomiary. Dzięki swoim cechom pozwala na analizę obszaru wraz 
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z szczegółowymi pomiarami odległości i powierzchni. Szczególnie istotne jest to, że 
obszar przedstawiony jest jako „zdjęcie” lotnicze nie zaś jako zestaw linii/symboli 
stosowanych na klasycznych mapach wektorowych. Nie trzeba zatem posiadać spe-
cjalistycznej wiedzy kartograficznej aby móc analizować informacje o przestrzeni 
miasta, gminy, województwa etc. 

Chmura punktów

Kolejnym, dość popularnym produktem fotogrametrii niskopułapowej jest chmura 
punktów, która prezentuje model przestrzenny rzeczywistej powierzchni gruntu 
oraz wszystkich elementów pokrycia np. roślinności, zabudowy etc. Chmura punk-
tów  to wielomilionowy zbiór  punktów  stanowiący geometryczną reprezentację 
obiektu. Zazwyczaj są tak gęste, że wydaje się, że tworzą one powierzchnię ciągłą. 

Algorytmy klasyfikacji szczegółów pozwalają wydobyć specyficzne dane doty-
czące tak gruntu jak i elementów pokrycia terenu. Chmurę punktów można uzyskać 
wykorzystując skaner laserowy zainstalowany na dronie, jak również wykorzystu-
jąc odpowiednio wykonane zdjęcia z powietrza. Obie metody pozyskiwania danych 
różnią się możliwościami zastosowania. Chmura punktów pozyskana przy pomocy 
skanera laserowego (lidara) niesie ze sobą więcej informacji, jest dokładniejsza i ła-
twiejsza w automatycznej klasyfikacji ale wymaga drogiego osprzętu i oprogramo-
wania do przetwarzania i  przeglądania. Ta generowana w  oparciu o  zdjęcia foto-
grametryczne wygrywa z kolei ceną i łatwością pozyskania choć z reguły jest mniej 
precyzyjna.

Chm
ura punktów
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Numeryczny model terenu (pokrycia terenu)

Pochodną chmury punktów są numeryczne modele terenu (DEM) oraz numeryczne 
modele pokrycia terenu (DSM). Numeryczny model terenu (NMT) stanowi dyskretną 
(punktową) reprezentację wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z al-
gorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym 
obszarze. Są to przetworzone, „odchudzone” chmury punktów, które w  zależności 
od potrzeb prezentują model wysokościowy powierzchni z uwzględnieniem pokrycia 
terenu lub bez. Numeryczne modele pokrycia terenu są doskonałym uzupełnieniem 
ortofotomapy, a z uwagi na specyficzny zapis (TIN – siatka trójkątów lub GRID – re-
gularna siatka kwadratów) i mniejszą wagę plików wynikowych, umożliwiają bar-
dzo szybkie analizy terenu. Taka forma zapisu informacji jest zdecydowanie lepsza 
od nieprzetworzonej chmury punktów, która wymaga bardziej zaawansowanego 
sprzętu i oprogramowania.
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Modele 3D

Przeglądając produkty fotogrametryczne należy zwrócić szczególną uwagę na tek-
sturowane modele 3D. Ta forma prezentacji przestrzeni łączy ze sobą informacje 
dostarczane przez ortofotomapę oraz numeryczne modele terenu. Dzięki dynamicz-
nemu rozwojowi branży gier video mamy coraz większą ilość oprogramowania, któ-
re pozwala wyświetlać tego rodzaju produkty w bardzo atrakcyjny sposób (percep-
cyjnie zbliżony do naturalnego widzenia).

Zobrazowania wielo i hiperspektralne

M
odele 3D

M
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Coraz szerzej są wykorzystywane kamery wielospektralne i  hiperspektralne, któ-
reoferują obrazowanie z wykorzystaniem do kilkuset zakresów promieniowania elek-
tromagnetycznego. Ich oprogramowanie pozwala na automatyczne rejestrowanie 
obrazów hiperspektralnych wraz z  danymi GNSS (ang. Global Navigation Satellite 
Systems) na podstawie których możliwe jest wykonanie ortofotomapy terenu. Hiper-
spektralne otrofotomapy pozwalają na precyzyjne rozróżnianie barw, wykrywanie 
zmian w aktywności chlorofilu, detekcję martwej roślinności, rozpoznawanie sygna-
tur spektralnych maskowania pojazdów i budynków.

Zastosowania podstawowych produktów usług 

Ortofotomapa 2D

Model 3D mesh
NMT
NMPT Model 3D

Wizualizacja / 
Interpretacja

Podstawowe narzędzie 
do weryfikacji stanu 
obecnego widocznego 
tylko z góry.

Narzędzie do precy-
zyjnej i kompleksowej 
wizualizacji terenu 
z każdej strony obiektu. 

Zgeneralizowane lub zopty-
malizowane narzędzie do 
precyzyjnej i kompleksowej 
wizualizacji z każdej strony 
obiektu. 

Pomiary Podstawowe narzędzie 
do pomiarów tylko 
z góry X,Y. 

Narzędzie do kom-
pleksowych pomiarów 
oraz analiz przestrzeni 
X, Y, Z. 

Narzędzie do komplekso-
wych pomiarów oraz analiz 
przestrzeni X, Y , Z.

Analizy Podstawowe narzędzie 
do analizy terenu wi-
docznego tylko z góry. 
Możliwość porównywa-
nia z dowolną warstwą 
wektorową w układzie 
współrzędnych (np: 
zgodność z MPZP), 
możliwość wektory-
zowania elementów 
zagospodarowania, 
analiza wizualna stanu/ 
inwentaryzacja.

Narzędzie do analizy 
terenu widocznego 
z każdej strony. Możli-
wość półautomatycz-
nego/ automatycznego 
wykrywania wska-
zanych obiektów np. 
reklam na budynkach 
lub roślin.

Narzędzie do analizy terenu 
widocznego z każdej strony. 
Możliwość symulacji GIS/ 
CAD według wybranych pa-
rametrów np analiza hałasu, 
nasłonecznienia, powierzch-
ni pod ogniwa solarne, 
analiza powodziowa itp.

Zastosow
ania
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Sztuczna Inteligencja AI (Machine Lerning, Deep Lerning)

Wszędzie otaczają nas dane. Dane demograficzne, dane ekonomiczne i gospodarcze, 
dane meteorologiczne, dane o stanie zdrowia, dane o osobach, użytkownikach sie-
ci czy jakiekolwiek inne dane statystyczne. Czasem są wartością samą w sobie, np. 
dane teleadresowe. Jednak najczęściej nie mają żadnej wartości, gdy nie potrafimy 
na ich podstawie wnioskować, prognozować, wyciągać wniosków. Surowe dane są 
tylko źródłem do późniejszych analiz, w których możemy poszukiwać korelacji, gru-
pować, zdobywać pogłębioną wiedzę na temat jakiegoś zjawiska. 

Jak dotąd przetwarzanie danych pierwotnych odbywało się z pomocą z góry de-
finiowalnych algorytmów, które szukały określonych, narzuconych przez człowieka 
zależności. Ale przez ostatnie dwie dekady boomu informacyjnego ilość danych rośnie 
w ogromnym, wykładniczym tempie. I wciąż narasta. Świat jest tak przeładowany da-
nymi, że nie zawsze wiemy i jesteśmy w stanie określić czego szukać. W dodatku często 
dane są niejednorodne, różnego rodzaju, niespójne, niepełne (dane osobowe, dane sta-
tystyczne, dane czasowe, dane GPS). Dlatego rośnie zapotrzebowanie na narzędzia, 
które w sposób w pełni automatyczny przeprowadzą analizę danych, same zdefiniują  
kryteria wyszukiwania, odkryją relacje i korelacje pomiędzy danymi.

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, głębokie uczenie to działania z po-
granicza statystyki i informatyki, polegające na tworzeniu algorytmów samouczą-
cych się na podstawie przetwarzanych danych, każda nowa porcja danych doskona-
li ich wnioskowanie. Po takim okresie „trenowania” rozpoznają wzorce i wyszukują 
zależności. Już nie człowiek je uczy, programuje, ale same dane to robią. Ich skutecz-
ność w pozyskiwaniu nowej wiedzy zależy od jakości danych wejściowych, ich ilości 
i  częstotliwości „trenowania”.  Jednym z  najpopularniejszych zastosowań uczenia 
maszynowego jest rozpoznawanie i  przetwarzanie obrazów – tutaj standardowe 
liniowe algorytmy zawodzą. AI zapobiega przytłoczeniu przez szum informacyjny 
i wyciąganie wniosków z ogromnych zbiorów danych. 

I  tak klasycznym, typowym przykładem najmniej zaawansowanej wersji AI - 
uczenia maszynowego - w świecie rzeczywistym jest rozpoznawanie obrazów. Są to 
np. zadania typu: 

 � oznaczanie prześwietlenia RTG ciała jako rakowe lub nie - analiza danych prze-
prowadzona przez uczenie maszynowe AI może szybko zidentyfikować, czy dane 
zdjęcie rentgenowskie zawiera zmiany nowotworowe;

 � przypisywanie danych osobowych do przedstawionej twarzy czy obiektu –moż-
na np. na smartfonie skatalogować swoje rodzinne zdjęcia; 

Sztuczna Inteligencja
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 � rozpoznawanie pisma ręcznego na tablecie - uczenie maszynowe może zrozu-
mieć styl pisania, a przetwarzanie języka naturalnego będzie w stanie wyodręb-
nić odpowiednie dane i przetłumaczyć je na znaki. 

Jeśli chcemy osiągnąć coś więcej, pozyskać nową wiedzę o problemie, to tu z po-
mocą przychodzi nam Deep Learning (uczenie głębokie). W przypadku uczenia ma-
szynowego to człowiek uczy algorytm, natomiast przy uczeniu głębokim algorytm 
uczy się sam. Machine Learning wymaga małej ilości danych wejściowych, aby móc 
rozpocząć uczenie, nadaje się do rozwiązywania konkretnego, dobrze opisanego 
problemu, dane historyczne pozwalają maszynie na podejmowanie decyzji. Lecz 
przy Deep Learning potrzebujemy bardzo dużej ilości danych wejściowych. Algo-
rytmy same wyszukują wzorce w danych, nie szukamy rozwiązania problemu, ale 
wzorców w dostarczonych danych, dane służą poszukiwaniu wzorców, a nie poszu-
kiwaniu decyzji (dane historyczne nie są tak ważne, jak „jakiekolwiek” dane w du-
żych ilościach).

Przykładowe zastosowania DL 

 � Zautomatyzowana jazda – dostrzeganie obiektów, takich jak znaki, sygnalizacja 
świetlna, zwierzęta, przewidywanie ruchów obiektów itp.; 

 � badania medyczne – badacze nowotworów używają systemów komputerowych 
opartych na głębokim uczeniu się, aby automatycznie odkrywać komórki rako-
we pod mikroskopem;

 � elektronika –słuchanie i  tłumaczenie mowy. Sieci neuronowe mogą rozpozna-
wać dialekty i dostosowywać aplikacje rozpoznawania mowy do regionów geo-
graficznych.

Codziennie przybywa projektów z zakresu ochrony środowiska wykorzystują-
cych technologie ML/AI. Polska spółka SoftwareMill opracowała narzędzie, które na 
podstawie danych wielospektralnych generuje prawdopodobieństwo klasyfikacyj-
ne dla obecności odłogów (wykrywa porzucanie gruntów). Rolnictwo i  przemiany 
z nim związane to jedna z głównych przyczyn deforestacji. Około miliarda hektarów 
ziemi na świecie wykorzystywanych wcześniej na cele rolnicze mogłoby być ponow-
nie zalesione, lecz bez odpowiedniego narzędzia trudno je szybko zidentyfikować. 
Wizyty w terenie czy przeglądanie map lotniczych jest nieefektywne, czasochłonne 
i kosztowne. Opracowane przez SoftwareMill narzędzie pozwala pomóc odtworzyć 
obszary leśne i łagodzić zmiany klimatu. 

Przykłady zastosowań uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, które już 
dziś służą ochronie środowiska można mnożyć. Amerykańska spółka NCX opraco-
wała narzędzie SilviaTerra, które pozwala na monitorowanie lasów, przewidywanie 

Sztuczna Inteligencja
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rozmiarów, gatunków i stanu drzew, oszczędzając ekologom godzin pracy w terenie. 
Microsoft i Azure Machin Lerning pomaga Snow Leopart Trust w opiece nad lam-
partami śnieżnymi w Azjii Środkowej. Oprogramowanie skraca czas poświęcany na 
klasyfikacje tysięcy zdjęć lotniczych i z fotopułapek o rząd wielkości, a także dając 
dokładniejsze wyniki w efekcie przyczynia się do precyzyjniejszych szacunków po-
pulacji. 

Podobnie rozwiązania AI fundacji WildTrack pomagają chronić zagrożone ga-
tunki zwierząt poprzez ich identyfikację i  śledzenie na poziomie osobniczym wy-
łącznie na podstawie tropów, bez konieczności ingerencji w  środowisko poprzez 
odławianie zwierząt i  ich odznaczenie. Rozwiązania Siemensa – City Air Quality 
Management – pozwala miastom na podstawie danych historycznych zanieczysz-
czenia powietrza, pogody czy natężenie ruchu miejskiego określić przewidywane 
zanieczyszczenie powietrza w ciągu kolejnych kilkunastu dni i podpowiada działa-
nia, które mogą wpłynąć na jego ograniczenie. Dane zebrane z połączonych ze sobą 
czujników, wykonujących pomiary podstawowych zanieczyszczeń powietrza, ta-
kich jak PPM, tlenek węgla, dwutlenek siarki i dwutlenek azotu, są zbiorczo analizo-
wane przez AI, która uczy się na ich podstawie przewidywać zagrożenia i określać je. 

Właśnie rozwiązania AI związane z  prognozą zmian klimatycznych i  pogody, 
przewidywanie anomalii i ekstremalnych zjawisk pogodowych, należą do najpow-
szechniejszych zastosowań tej technologii. Takie rozwiązanie na skalę krajową 
wdraża np. US National Oceanic and Atmospheric Administration.

Generalnie im bardziej skomplikowany problem, obejmujący większą ilość 
zmiennych, oraz większą ilość danych tym lepiej nadaje się do analizy z wykorzy-
staniem sztucznej inteligencji i  uczenia maszynowego. Dlatego związek bezzało-
gowych statków powietrznych – dronów – ze sztuczną inteligencją jest naturalny. 
Drony potrafią w krótkim czasie dostarczyć ogromną ilość szczegółowych danych 
obrazowych dla danego obszaru. 

Jednak ich obróbka jest żmudna, czasochłonna i zawodna, gdy wykonuje ją czło-
wiek. Cała przewaga technologii bezzałogowej może być pozorna, kiedy to uzyska-
ną oszczędność czasu przy pozyskiwaniu danych tracimy na etapie analitycznym. 
Kiedy połączymy synergicznie obie technologie możemy dzięki zaletom sztucznej 
inteligencji nie tylko efektywniej pozyskiwać potrzebne dane, ale i też odkrywać za-
leżności, o których istnieniu wcześniej nie mieliśmy świadomości.

Dane obrazowe obejmują duże obszary, mają coraz większą dokładność i ilość 
szczegółów, pozyskiwane są w kilku zakresach spektralnych, mogą być przetwarza-
ne pod różnymi kątami i na szereg różnych produktów – to wszystko oznacza tera-
bajty danych na wejściu i na wyjściu procesów przetwarzania i analizy. Sztuczna 
inteligencja otwiera tę skarbnicę wiedzy do wykorzystania. 

Sztuczna Inteligencja
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Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) w zadaniach gmin

Informacja przestrzenna to wiadomość rozszerzająca wiedzę o otaczającej rzeczy-
wistości, o zdarzeniach, procesach i zjawiskach związanych z gminą. Zadaniem ad-
ministracji publicznej jest przyjmowanie, gromadzenie, generowanie, opracowanie 
i przechowywanie informacji oraz prowadzenie rejestrów decyzji o warunkach za-
budowy. Procesy wykorzystania informacji przestrzennej mają również usankcjo-
nowanie w prawie polskim i unijnym (Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastruk-
turze informacji przestrzennej, DzU 2010, nr 76, poz. 489, z  późn. zm.; Dyrektywa 
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiają-
ca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE, 
Dz.Urz. L 108 z 25.4.2007), dzięki czemu zgromadzone informacje przestrzenne mają 
pozwolić na podejmowanie decyzji związanych z osiąganiem założonych w jednost-
kach terytorialnych celów. Proces decyzyjny polega na selekcjonowaniu informa-
cji niezbędnych do ich podjęcia. Proces ten wymaga również agregacji informacji 
w zbiory, które stają się podstawą generowania decyzji administracyjnych. 

Podmioty realizujące zadania publiczne, a  w  szczególności gminy i  powiaty, 
świadczą usługi dostępu do urzędowej informacji przestrzennej. Obowiązek świad-
czenia takich usług nakłada na te podmioty Ustawa o  informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne z dn. 17 lutego 2005 r. oraz wspomniana 
wyżej Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 r. Systemy 
informacji przestrzennej stanowią doskonałe wsparcie dla realizacji tego rodzaju 
usług. Pełnią one rolę hurtowni danych przestrzennych, która pomaga łączyć infor-
macje, niezależnie od miejsca ich pochodzenia i prezentować je w postaci interaktyw-
nych map i zestawień, generowanych on-line, zgodnie z potrzebami użytkowników.

Skuteczny system informacji przestrzennej powinien umożliwiać w szczególności: 

 � uzupełnianie procesów decyzyjnych o ich lokalizację przestrzenną, 
poprawiając ich sprawność i jakość;

 � poprawianie komunikacji i koordynacji wewnętrznej w jednostce dotyczącej 
danej sprawy i lokalizacji, poprzez odniesienie wszystkich spraw urzędowych 
do przedmiotowego fragmentu przestrzeni;

 � ułatwienie wymiany informacji z innymi jednostkami administracyjnymi
 � zmniejszenie pracochłonności działań w danej sprawie oraz kosztów 

funkcjonowania administracji;
 � dostępność danych przestrzennych dla interesariuszy zewnętrznych 

(inwestorów, mieszkańców itd.).

System
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Co byście chcieli wiedzieć 
o swojej gminie zanim przyjdzie 
mieszkaniec z wnioskiem? 

Diagnozy, rekomendacje, studium przypadku

• Baza zieleni 

• Inwentaryzacja terenów zielonych

• Wykrywanie nielegalnego zrzutu ścieków przy pomocy 
dronów 

• Palące problemy hałd pokopalnianych

• Monitoring sieci drenarskich i terenów zalewowych

• Metodyka kontroli antysmogowej z użyciem dronów



Baza zieleni 

W mieście należy zadbać o integrację istniejących parków, 
ogrodów i skwerów z obszarami, które dopiero niedawno 
włączono do stanu zieleni.

Kluczem do sukcesu jest dobrze zorganizowana i  zarządzana baza zieleni miej-
skiej. Dzięki niej planowanie przestrzenne nie pomija kwestii środowiskowych 
i  harmonizuje nowe inwestycje z  zielonym otoczeniem. Inspiracją są bazy ziele-
ni udostępnione w geoportalach Katowic i Warszawy, w tym Mapa Koron Drzew 
(mapa.um.warszawa.pl) pozwalająca wykryć przebarwienia liści i  tym samym 
przyspieszyć prace pielęgnacyjne. 

Ale jak inwentaryzować zieleń na terenach podmiejskich? Stanowią one ob-
szar transformacji i  silnej aktywizacji gospodarczej, przez to są konfliktogenne. 
Przyczyn takiego stanu jest kilka, lecz główną – oprócz ceny zakupu – to zloka-
lizowanie ich blisko dobrze rozwiniętej sieci dróg i  kolei. Drugą grupą są tereny 
poprzemysłowe, zdegradowane, których doprowadzenie do użytkowania często 
blokują nie tylko wysokie koszty, ale także formy własności czy ochrony. 

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w Sławkowie. Samorząd pod kątem rozwoju 
Parku Doliny Białej Przemszy przejął teren z nasypem, który stanowi część zabyt-
kowego kompleksu walcowni z  1825 roku będącego pod nadzorem Konserwatora 
Zabytków. Miasto chcąc inwestować, musiało uzyskać najpierw zgodę i  wytyczne 
tego organu mimo, że chciano przebudować obszar zdegradowany na obszar zieleni. 

Proces utrudniał brak odpowiedniej inwentaryzacji terenów poprzemysło-
wych.  Tymczasem dzięki technologii dronowej dużo łatwiej jest zinwentaryzować 
taki teren. Jednodniowy oblot dronem pozwala na uzyskanie informacji, którą  ze-
spół kilkunastu osób nie zebrałby w kilka dni, a nawet tygodni. Uzyskany materiał 
jest tak samo dokładny jak zdjęcia z samolotu, możliwy do dalszego wykorzystania 
lub cyklicznej aktualizacji bazy zieleni. W porównaniu do oblotów samolotem usłu-
gi dronowe są dużo mniej kosztowne.

Ze zdjęć można odczytać jak wygląda stan zdrowotny zieleni i jej relacje z in-
frastrukturą. Zanim rozpoczniemy wizję lokalną, bez której i  tak nie uzyskamy 
pełnej informacji, możemy zobaczyć i zaplanować miejsca, które rzeczywiście ta-
kiego podglądu potrzebują. Zaplanowanie naprawy np. kładki spacerowej nad łąką 
staje się o wiele łatwiejsze. 
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Tworzenie bazy zieleni

 

Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa osobiście sprawdza stan zieleni z drona 
z wykorzystaniem kamery multispektralnej 
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Bazę zieleni – szczególnie pod kątem jej stanu zdrowotnego - należy budować 
w oparciu o NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index), czyli znormalizo-
wany różnicowy wskaźnik wegetacji. 

W rolnictwie i ochronie przyrody dane NDVI zapewniają pomiar stanu rozwo-
jowego i  kondycji roślin. Zdrowa, dobrze rozwinięta roślina pochłania czerwone 
światło i odbija światło bliskiej podczerwieni. Odwrotnie dzieje się z chorą lub słabo 
rozwiniętą rośliną. 

NDVI mierzy różnicę między bliską podczerwienią a światłem czerwonym. War-
tości NDVI mieszczą się w zakresie od 0 do +1. Wartość 0 oznacza brak wegetacji, 
więc najprawdopodobniej jest to powierzchnia gleby bez roślin albo śnieg lub woda. 
Wartości bliskie +1 wskazują na zdrową roślinność i gęste pokrycie zielonymi liśćmi.

Mapy NDVI pomagają uzyskać dobry przegląd rozwoju roślinności bez konieczno-
ści wizyt w terenie. Jest to narzędzie, które może pomóc zidentyfikować problematycz-
ne obszary. Gdy obszary o niższym NDVI są co roku w tym samym miejscu, może to 
oznaczać wystąpienie problemu z melioracją, niskim pH lub po prostu zagęszczeniem 
gleby. Obszary o ograniczonym wzroście roślin powstają przez choroby, owady, niedo-
bór azotu lub piaszczystą glebę podatną na suszę. NDVI jest bardzo pomocne podczas 
dbania o duże obszary, gdy kontrola na miejscu jest czasochłonna. W rolnictwie niskie 
NDVI może wynikać z niewłaściwego wykonania pracy na polu – np. niezastosowania 
nawozów na całej powierzchni pola lub popełniania błędów podczas siewu1.

Oprócz teledetekcji upraw roślinnych NDVI możemy  zastosować przy bada-
niach  gleb. Gleby mają tendencję do ciemnienia, gdy są mokre, więc ich współczyn-
nik odbicia jest bezpośrednią funkcją zawartości wody. Odpowiedź spektralna na 
zwilżenie nie jest dokładnie taka sama w dwóch pasmach spektralnych, NDVI ob-
szaru może się zmieniać w wyniku zmian wilgotności gleby (opady lub parowania, 
wody stojące, nacieki), co pomaga nam wraz zastosowaniem kamer termowizyjnych 
wskazać uszkodzone lub nieprawidłowo działające drenaże (vide przypadek Mysło-
wic opisany dalej). 

Wskaźnik NDWI, z  ang. Normalized Difference Water Index, pokazuje poziom 
wody na danym obszarze. Zielony oznacza wysoki poziom zaopatrzenia w  wodę, 
a  czerwony niski poziom, co może wskazywać na suszę. Jeśli na polu występuje 
ciemnozielony obszar, może to wskazywać możliwe problemy z melioracją2.

1  https://eagronom.com/pl/blog/ndvi-ocena-opraw/ stan na dzień 07.06.2021

2  ibidem
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Wykorzystanie dronów z kamerą multispektralną do tego rodzaju fotodetekcji 
wyeliminowało problem odpowiednich warunków pogodowych i użycia satelity, czy 
samolotów jednocześnie wnosząc możliwość wykonywania precyzyjnych pomiarów, 
konkretnych obszarów  – jest rozwiązaniem znacznie tańszym, nie porównywalnie 
lepszym niż wykorzystanie ciągników z zainstalowanymi sensorami. Drony mają te 
przewagę, że pożądane zadanie wykonują szybciej i bezinwazyjnie, nie naruszając 
struktury terenów zielonych. 

Analizowanie danych teledetekcyjnych wymaga ich wizualizacji; najczęściej do-
konuje się jej wykorzystując model barwny RGB za pomocą specjalistycznego opro-
gramowania – efektem jest powstanie fotomozaiki- tworzące fotomapy w poszcze-
gólnych pasmach. 

NDVI –  teledetekcyjne wskaźniki roślinności: natężenie fotosyntezy

Zwiędłe rośliny Niewłaściwa 
wilgotność –  
objaw stresu 
wodnego u roślin

Żywe, zielone  
rośliny

NIR - odbicie 
w paśmie  
podczerwieni 

NIR - odbicie 
w paśmie  
podczerwieni 

NIR - odbicie 
w paśmie  
podczerwieni 
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Inwentaryzacja terenów zielonych 

Obloty fotogrametryczne terenów przeznaczonych na sprzedaż 
ułatwiają inwentaryzację zieleni i następnie nadzór nad nią po 
inwestycjach budowlanych.. 

 
Iwona Gejdel

Łaziska Górne to niewielka miejscowość zlokalizowana w  powiecie mikołowskim 
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pomimo faktu, że znajdują się tu duże za-
kłady przemysłowe, Łaziska pozostały zielonym i urokliwym miejscem do życia i wy-
chowywania dzieci. W Łaziskach Górnych znajduje się 6 przedszkoli, 6 szkół podsta-
wowych z oddziałami integracyjnymi oraz żłobek. Na terenie naszego miasta znajduje 
się 7 rodzinnych ogrodów działkowych, działa również Klub Malucha, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku oraz Klub Seniora. Taka infrastruktura społeczna przyciąga nowych 
mieszkańców, którzy chcieliby się u nas pobudować. 

Gmina Łaziska Górne jest właścicielem wielu terenów, przeznaczonych na sprze-
daż pod zabudowę mieszkaniową. Jednym z nich są tereny zlokalizowane w dzielnicy 
Brada przy ul. Skowronków. Tereny te, cieszące się wśród kupujących popularnością, 
charakteryzują się ciszą, ciekawym ukształtowaniem terenu oraz dużym udziałem 
zieleni wysokiej. Działki przeznaczone na sprzedaż można kupić wyłącznie w drodze 
przetargu nieograniczonego organizowanego przez nasz urząd. Dla każdej dział-
ki rzeczoznawca sporządza operat szacunkowy, który oprócz informacji o wartości 
gruntu, zawiera informacje o wielkości, usytuowaniu i uzbrojeniu działki czy obecno-
ści cieków wodnych. 

Drony mogłyby spełnić istotną rolę w procesie sprzedaży takich terenów. Ma-
teriał zdjęciowy pozyskany przez przez drony nad terenami przeznaczonymi na 
sprzedaż stanowi atrakcyjną, dodatkową informację o działkach jak ukształtowa-
nie terenu, wielkość powierzchni biologicznie czynnej, rodzaj i stan zieleni wysokiej 
porastające je czy też odległość od innych obiektów budowlanych. 

Natomiast wydziały ochrony środowiska mogą uzupełnić swoje informacje 
o wielkości drzew, obecności gniazd w koronach drzew oraz stanu zdrowotnego i tech-
nicznego zieleni wysokiej. Moglibyśmy też monitorować stan zdrowotny i techniczny 
pomników przyrody. Dane uzyskane dzięki dronom ułatwiłyby prowadzenie inwesty-
cji oraz postępowań z zakresu ochrony środowiska. 

Rozdział 4
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Niewątpliwie byłoby dla nas interesujące, gdyby po zbudowaniu danego osiedla 
mieszkaniowego czy też budynków w okolicy, wróciły tam drony i pomogły zweryfiko-
wać, czy inwestorzy zachowali minimalny udział procentowy powierzchni biologicz-
nie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. 

To pojęcie jest obowiązkowym elementem miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym przez teren biologicznie 
czynny należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający na-
turalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów 
i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających natu-
ralną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzch-
niową na tym terenie. 

Do definicji tej wprowadzono również nową przesłankę: teren biologicznie czynny 
w myśl obecnie obowiązującej definicji powinien – oprócz konieczności zapewnienia 
naturalnej wegetacji roślin – zapewniać także retencję wód opadowych. 

Gdy zatem zmniejsza się ilość i wzrasta cena atrakcyjnych nieruchomości inwe-
stycyjnych, rośnie pokusa właścicieli, by ograniczać teren biologicznie czynny. Obloty 
fotogrametryczne dostarczyłyby nam jasnej odpowiedzi, czy inwestorzy przestrzega-
ją prawa i rozumieją znaczenie ochrony środowiska. 

Iwona Gejdel, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  
w Łaziskach Górnych 
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Model danych przestrzennych określa sposób reprezentacji obiektów świata rzeczy-
wistego w aspekcie ich położenia, kształtu oraz istniejących między nimi relacji prze-
strzennych. Od przyjętego modelu zależy zakres i forma reprezentowanych informacji 
przestrzennych, a co za tym idzie również możliwości i efektywność ich przetwarza-
nia w systemach informacji przestrzennej (ang. geographic information system, GIS). 
Podstawą każdego modelu danych przestrzennych jest wybór podstawowych (okre-
ślonych przestrzennie) elementów geometrycznych wykorzystywanych do repre-
zentacji obiektów świata rzeczywistego, czyli do budowania ich numerycznego prze-
strzennego modelu w systemie. Generalnie, elementy geometryczne wykorzystywane 
w modelach danych przestrzennych można podzielić stosując do nich kryterium wy-
miaru w  przestrzeni1. Znajomość tych relacji pozwala podejmować trafne decyzje, 
ograniczając koszty ich realizacji oraz ryzyko popełnienia błędu. 

Wykorzystanie dronów do wykonywania oblotów fotogrametrycznych bezpo-
średnio doskonali model danych przestrzennych. Pośrednio zaś zwiększa sprawność 
i  szybkość działania urzędów, wspomaga podejmowanie decyzji w  szerszym ujęciu, 
jak i przy uwzględnieniu oddziaływania inwestycji na otoczenie.

Poprawne przeprowadzenie nalotu fotogrametrycznego ma kluczowe znaczenie 
w dalszym przetwarzaniu zdjęć. Popełnienie błędów na etapie pozyskiwania danych 
w  terenie może znacznie wydłużyć procesy modelowania i  analizy lub w  skrajnych 
wypadkach uniemożliwić wykonanie opracowania. Zasięg zaplanowanego nalotu – 
powinien pokrywać obszar opracowania + dodatkowy bufor. Najniższą jakość opra-
cowania uzyskuje się na krawędziach nalotu, dlatego powinny one wykraczać poza 
zlecony teren.

Uzyskane dane są podstawą do dalszych konsultacji społecznych. 
Ponadto porównywanie ortofotomap na przestrzeni lat daje możliwość analiz zmien-
ności czasowej. Łatwo wykrywać zmiany dzięki modelowaniu danych archiwalnych 
i aktualnych.

1  Źródło https://gisplay.pl/gis/modele-danych-przestrzennych.html. Stan na dzień 15 czerwca 2021
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Wykrywanie nielegalnego zrzutu ścieków przy 
pomocy dronów  
 
Krzysztof Obrzut

Gmina Rudziniec to 17 przepięknych  wiosek leżących wśród lasów 
i zbiorników  wodnych. Mała gęstość zaludnienia jest atutem, 
ale również dużym utrudnieniem przy budowie infrastruktury 
wodno - kanalizacyjnej. Duże odległości pomiędzy poszczególnymi 
wioskami, pomiędzy gospodarstwami domowymi, bardzo 
podrażają budowę kanalizacji i uniemożliwiają pozyskanie 
środków zewnętrznych na ten cel. Przy takim rozdrobnieniu, 
zrzut ścieków osiąga nieakceptowalną ekonomicznie kwotę. 

Gmina Rudziniec posiada skanalizowane 2 wioski, a  w  3 następnych wioskach są 
wybudowane lokalne oczyszczalnie ścieków obsługujące największe skupiska miesz-
kańców. Od lat Gmina dofinansowuje mieszkańcom budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków, dofinansowywała również mieszkańcom wywóz ścieków samocho-
dami asenizacyjnymi. Wielu naszych mieszkańców  korzysta ze zbiorników, które 
niezbyt legalnie próbuje opróżniać. Bardzo dużym problemem są nieszczelne szam-
ba lub ich brak w budynkach wypoczynkowych zlokalizowanych nad naszymi zbior-
nikami wodnymi. Wciąż wiele osób uważa, że najtaniej pozbyć się ścieków poprzez 
ich zrzut wprost do gleby, na pole, do przydrożnego rowu, rzek i jezior, albo wręcz do  
kanalizacji deszczowej.

 Kontrole doraźne nie są efektywnym narzędziem walki z tym procederem. Ta-
kie nielegalne zrzuty najczęściej są dokonywane pod osłoną nocy. Gmina nie posiada 
Straży Gminnej, w kontrolach posiłkujemy się policją. W trosce o środowisko, w tro-
sce o nasze zdrowie, w trosce o czystość naszych wód liczymy, że technologie cyfro-
we pomogą nam  wykrywać sprawców tych przestępstw i ukrócić ich działanie. 

Do walki z  tym procederem świetnie nadają się drony wyposażone w  kamery 
termowizyjne, które wieczorami patrolowałyby okolicę. W momencie wykrycia nie-
legalnego zrzutu oprogramowanie powiadamiałoby  policję i urzędników referatu 
ochrony środowiska i rolnictwa. To system autonomiczny, ewentualnie sterowany 
przez wyszkoloną ekipę dostarczałby dowodów  nielegalnego zrzutu ścieków. 
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Takie działania winny być prowadzone sukcesywnie przez cały rok, aż do skut-
ku, tak aby każdy wiedział, że nielegalny zrzut ścieków jest monitorowany, a  za 
przestępstwa jest nieuchronna kara.  Nic tak dobrze nie działa jak jednoznaczne 
udowodnienie nielegalnych działań. Skończyłyby się pokrętne tłumaczenia o teore-
tycznie szczelnych szambach i wywozach przez nieuprawnionych przedsiębiorców 
wprost na pola lub do rowów. 

Dodatkowo działania przy pomocy dronów pomogłyby w  uaktualnieniu ewi-
dencji zbiorników do gromadzenia nieczystości płynnych, tzw szamb. Wykrywanie 
nielegalnego zrzutu ścieków to nasz obowiązek, zgodny z obowiązującym prawem, 
między innymi Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i Usta-
wą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

Krzysztof Obrzut, wójt gminy Rudziniec
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Zgodnie z  artykułem 28 ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i  zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków nielegalne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem 
zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 tys. złotych1. 

Również w tym przypadku nieoceniony może się okazać dron jako platforma 
z  zainstalowaną kamerą termowizyjną/wizyjna, co umożliwia zarejestrowanie 
różnicy temperatur wód zbiornika czy cieku wodnego, do którego następuję zrzut 
ścieków. 

Jednym ze źródeł skażenia wód gruntowych jest wyciek fekaliów z nieszczel-
nych zbiorników bezodpływowych – szamb. Poprzez zastosowanie dronów z syste-
mami wizyjnymi jesteśmy w stanie bez konieczności fizycznego wejścia na posesję 
określić, czy jest wyposażona w  zbiornik oraz sprawdzić jego szczelność. W  dal-
szych czynnościach administracyjnych pomoże wykonana dokumentacja foto/
wideo. 

Kolejną przyczyną zanieczyszczenia wód jest prowadzona w ich pobliżu dzia-
łalność firm i zakładów przemysłowych. Zanieczyszczenia pochodzące z przemy-
słu to przede wszystkim odpady i ścieki przemysłowe, zanieczyszczenia pochodzą-
ce z terenów zakładów, na których są składowane, przelewane lub transportowane 
substancje niebezpieczne. Również obszary, na których zlokalizowane są składo-
wiska odpadów mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia środowiska. Jeżeli skła-
dowiska odpadów mają nieodpowiednio zabezpieczone i uszczelnione podłoże, co 
w przeszłości często miało miejsce, to może dochodzić do przesiąkania odcieków 
do gleby i wód podziemnych.

Przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy regulowane jest przez zapisy roz-
działu 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców . Zakłada ona - zgod-
nie z treścią art. 47. 1-, iż pierwszym etapem każdej kontroli jest przeprowadzenie 
analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez przedsiębiorcę. Następnie 
jeśli organ kontrolny uzna, że dany podmiot może naruszać obowiązujące prawo 
lub gdy takie naruszenie ma już miejsce, rozpoczyna tzw. uprzednie działania kon-
trolne. Wtedy przedsiębiorca jest informowany o  planowanej kontroli – z  reguły 
odbywa się to listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgodnie 
z treścią art. 48.1. Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczę-
cia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później 

1   Stan prawny aktualny na dzień: 17 czerwca 2021. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U.2020.0.2028. 
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niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczę-
cia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w  terminie 30 dni od dnia do-
ręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

Skutek takiej kontroli jest łatwy do przewidzenia. W tej samej ustawie nie bez 
przyczyny znalazł się literalny zapis dotyczący użycia dronów do kontroli, bez pro-
cedury powiadamiania przedsiębiorcy, podmiotu kontrolowanego. Otóż zgodnie 
z treścią  art. 49. 3a. czynności kontrolne prowadzone z użyciem bezzałogowych 
statków powietrznych mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli 
posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania takich lotów, bez okazania 
legitymacji służbowej i  poinformowania przedsiębiorcy lub osoby, wobec której 
podjęto czynności kontrolne, o  przysługujących im prawach oraz obowiązkach 
w trakcie kontroli. Ten sam przepis a w ust. 4 pozwala na wynajęcie/ zatrudnie-
nie firmy zewnętrznej dostawcy usług dronowych do wykonania w/w czynności. 
Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebędące pracownikami 
organu kontroli, jeżeli odrębne przepisy przewidują taką możliwość.  W ten spo-
sób wykorzystując drona do kontroli jesteśmy w stanie efektywnie przeprowadzić 
działania kontrolne. 

Walorem zastosowania drona z  termowizją oraz dedykowanymi kamerami 
wizyjnym jest niewątpliwe przełamanie ograniczeń barier architektonicznych 
i  technicznych, monitorowanie znacznej powierzchni. Przetworzenie zdjęć z  ka-
mery termowizyjnej za pomocą dedykowanego  programu pozwala na utworzenie 
mapy z nadaną georeferencją (umiejscowieniem jej w przestrzeni geograficznej) 
co w konsekwencji doprowadzi do ujawnienia i zlokalizowania obiektu, z którego 
następuję rzut nieczystości ciekłych. 

Działania kontrolne z użyciem drona cechują zatem: 

 � element zaskoczenia i szybkość; 
 � bezkontaktowa kontrola; 
 � nie podlegają obowiązkowi zgłaszania takich działań;
 � możliwość dokonania penetracji z  powietrza dużych obszarów w  sposób 

szybszy niż tradycyjne metody; 
 � zarejestrowanie obszaru, w którym wykonana była penetracja z  jednocze-

snym udokumentowaniem nielegalnego procederu; 
 � właściwa koordynacja działań;
 � możliwość stałego operowania w  miejscach działań (ograniczona jedynie 

czasem na wymianę ogniw zasilających);
 � ekonomia prowadzonych działań;
 � dokładność wskazań położenia. 
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Palące problemy hałd pokopalnianych   
 
Michał Gwóźdź

Aktywna termicznie hałda pokopalniana tli się przez wiele lat, 
emitując do atmosfery znaczne ilości groźnych dla zdrowia 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Konieczne jest zatem 
prowadzenie aktywnego, skutecznego i możliwie niskokosztowego 
monitoringu aktualnego stanu zapożarowania hałdy.

Jednym z  charakterystycznych elementów śląskiego krajobrazu są hałdy stano-
wiące zwałowiska skał płonnych pochodzących z  górnictwa węgla kamiennego. 
Obiekty te, niekiedy wyraźnie dominujące w okolicznym krajobrazie, a czasem ła-
godnie tylko zaznaczone w nim jako tereny z powrotem przejmowane przez natu-
rę, świadczą o ogromnej antropopresji, jakiej doświadczyło środowisko na skutek 
gospodarczej działalności człowieka. Nawet w przypadku zamkniętych już zwało-
wisk, ich oddziaływanie na środowisko może być znaczne ze względu na zjawisko 
zapożarowania hałd. 

Pożary te mają charakter endogeniczny – ze względu na panujące wewnątrz 
zwałowiska specyficzne warunki dochodzi do samozapłonu części palnych zgro-
madzonego materiału. Aktywna termicznie hałda nie płonie gwałtowanie jak pa-
lący się budynek, ale tli się przez wiele lat emitując do atmosfery znaczne ilości 
groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Paląca hałda stanowi 
również bezpośrednie zagrożenie dla życia osób, które przebywają w takim miej-
scu, gdyż temperatury na powierzchni zapożarowanej hałdy mogą osiągać grubo 
ponad 100°C; dochodzić też może do osuwisk zdeponowanego materiału na skutek 
naruszenia jego struktury. 

Gaszenie zapożarowanej hałdy jest wielce problematyczne, a  jednym ze spo-
sób rozwiązania problemu jest rozbiórka zwałowiska. Dopóki jednak hałda jest 
aktywna termicznie, niezbędnym jest prowadzenie monitoringu intensywności 
zapożarowania, kierunków jego rozprzestrzeniania i identyfikacji nowych zagro-
żeń. Ze względu na znaczną powierzchnię zajmowaną przez hałdy doskonałym na-
rzędziem skutecznego nadzoru nad tego typu obiektami są obloty dronów.

Pomiędzy rzeką Szarlejką a  węzłem autostrady A1 „Bytom” znajduje się nie-
czynna hałda byłej KWK „Powstańców Śląskich”. Obiekt ten został w  przeszłości 
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zrekultywowany, jednakże póź-
niejsza eksploatacja odpadów 
skalnych – nosząca znamiona 
działalności nielegalnej – dopro-
wadziła do uaktywnienia pożaru 
hałdy. Mimo iż większa część zwa-
łowiska znajduje się w  Bytomiu, 
pożar rozprzestrzenił się również 
na niewielki fragment hałdy poło-
żony w  granicach administracyj-
nych Radzionkowa (granica tych 
miast biegnie po krawędzi zbocza 
hałdy). Zapożarowanie z  jednej 
strony dochodzi do doliny rze-
ki Szarlejki i  stanowi zagrożenie 
dla stanu jej ekosystemu, który 
dzięki realizacji przez Gminę Ra-
dzionków projektu „Czysta rzeka 
Szarlejka” podlegał skutecznej 
renaturalizacji. Z  drugiej strony 
hałda płonie w  pewnej odległości 
od kolektora ściekowego doprowa-
dzającego nieczystości płynne ze znacznej części Bytomia do oczyszczalni ścieków 
„Centralna”. Konieczne jest zatem prowadzenie aktywnego, skutecznego i  możli-
wie niskokosztowego monitoringu aktualnego stanu zapożarowania hałdy. Tylko 
bieżące pozyskiwanie informacji o rozprzestrzenianiu się pożaru pozwoli na do-
raźne zapobieganie pojawiającym się zagrożeniom oraz umożliwi docelowe i cał-
kowite rozwiązanie problemu poprzez przyjęcie najwłaściwszej drogi ku likwidacji 
aktywności termicznej hałdy. 

Przeprowadzone przy współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią pi-
lotażowe obloty hałdy niewątpliwie udowodniły potencjał wykorzystania dronów 
w monitoringu tego typu obiektów. Pozyskane w ten sposób mapy termowizyjne, 
na które naniesiono granice miast i poszczególnych działek ewidencyjnych oraz lo-
kalizację obiektów infrastruktury technicznej i siedlisk przyrodniczych, stanowią 
doskonałe narzędzie kontroli rozmaitych ryzyk wynikających z pożaru oraz wszel-
kich działań na rzecz doraźnego lub całkowitego rozwiązania problemu zapoża-
rowania. Niezbędna jest także okresowa aktualizacja takich map – przykładowo 
co miesiąc lub co kwartał – w  zależności od potrzeb i  możliwości finansowych. 
Technologia może dobrze służyć człowiekowi oraz przyczyniać się do rozwiązania 
najbardziej palących problemów środowiskowych. 

Michał Gwóźdź, kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Radzionków
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Zadanie, przed jakim nas postawiono w Radzionkowie, wymagało zaangażowania 
trzech dronów DJI Matrice 210 wyposażonych w kamerę termowizyjną dużej roz-
dzielczości, kamerę światła dziennego oraz kamerę multispektralną.  

Oblot hałdy zrealizowano dwukrotnie - jeden lot wykonano w dzień ok. godzi-
ny 11.00, zaś drugi po zachodzie słońca, dzięki czemu na zobrazowaniu nie widać 
wpływu promieniowania słonecznego na powierzchnię terenu.  

Oblot wykonano w sposób autonomiczny. Dron latał na wskazanej trasie re-
jestrując zdjęcia dla obszaru zaznaczonego na mapie. Podczas planowania misji 
uwzględniono pokrycie wzdłużne oraz poprzeczne niezbędne do stworzenia mapy 
termicznej terenu. 

Po zebraniu danych z kamery termowizyjnej dokonano analizy temperatury 
za pomocą oprogramowania DJI Thermal Analysis Tool. Algorytm, jakim program 
dysponuje, pozwala na zautomatyzowanie procesu wyszukiwania najgorętszych 
punktów występujących na mapie.  

W wyniku analizy została zarejestrowana miejscami temperatura dochodzą-
ca nawet do 153,8°C.  

Zdjęcia zebrane przez drona zostały załadowane do oprogramowania Pix4D 
gdzie dokonano dalszej obróbki. W pierwszej kolejności dane są lokalizowane na 
mapie. Każdy z czerwonych punktów przedstawia miejsce wykonania zdjęcia.  

Kolejno dane są przetwarzane w chmurę punktów. Daje to wiele możliwości - 
każdy z punktów posiada zapisane koordynaty oraz jest powiązane ze zdjęciami, 
na których dany punkt jest widoczny. Chmura punktów pozwala również na obli-
czenie objętości wskazanego obszaru. Taka analiza jest niezbędna w przypadku 
planowania rozbiórki płonącej hałdy.   

Dalsze przetworzenie zdjęć pozwala na stworzenie ortofotomapy która umoż-
liwia dokładne śledzenie postępów rozprzestrzeniania się ognia. Cykliczne naloty 
pozwolą na dokładną diagnozę miejsc zapożarowania.    
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Oblot wykonano w sposób autonomiczny. Uwzględniono pokrycie wzdłużne oraz poprzeczne 
niezbędne do stworzenia mapy termicznej terenu.
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W wyniku analizy za pomocą oprogramowania DJI Thermal Analysis Tool została zarejestrowana 
miejscami temperatura dochodząca nawet do 153,8 °C. 
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W oprogramowaniu Pix4D dokonano dalszej obróbki. Każdy z czerwonych punktów przedstawia 
miejsce wykonania zdjęcia. 

Następnie dane przetworzono w chmurę punktów o określonych współrzędnych geograficznych. 
Pozwala ona również na obliczenie objętości wskazanego obszaru, niezbędnego w przypadku 
planowania rozbiórki płonącej hałdy. 
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Na tej podstawie powstaje ortofotomapa, która umożliwia dokładne śledzenie postępów 
rozprzestrzeniania się ognia.
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Kluczową decyzją o drugim oblocie hałda był spadek temperatury po zachodzie słońca 20 maja, co 
pozwoliło znacząco poprawić jakość analiz. 
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Monitoring sieci drenarskich  
i terenów zalewowych  
 
Dariusz Wójtowicz

Mysłowice obecnie mają ogromne problemy z wodami opadowymi 
na terenach zabudowanych, szczególnie w dzielnicy Stara Wesoła, 
Kosztowy oraz Krasowy. Monitoring przeprowadzony za pomocą 
dronów, szczególnie z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, 
mógłby ułatwić oraz umożliwić prześledzenie kierunku spływu wód 
oraz wyznaczenie terenów najbardziej zagrożonych podtopieniami. 

W dzielnicy Stara Wesoła występują tereny rolnicze oraz pokopalniane, które są in-
tensywnie zabudowywane, co powoduje problemy z  odprowadzeniem wód opado-
wych lub roztopowych, z uwagi na zasypanie rowów odwadniających oraz niesprzy-
jające warunki hipsometryczno-geologiczne.

 Natomiast w dzielnicy Kosztowy, szczególnie w okolicy ulicy Adama Dzióbka, 
system odprowadzania wód (drenaże) został zaburzony rozbudową sieci drogowej. 
Spowodowało to poprzerywanie systemu drenarskiego odwadniającego spory teren 
omawianej dzielnicy, co wywołało lokalne podtopienia na działkach prywatnych. 
Dodatkowo w tym rejonie wody gruntowe występują bardzo płytko, zaś grunt jest 
słabo przepuszczalny.

Dzielnica Krasowy charakteryzuje się płytkim występowaniem wód grunto-
wych oraz znikomą siecią rowów odwadniających. Teren ten przez lata wykorzy-
stywany był do celów rolniczych, natomiast od kilku lat jest zagospodarowywany 
zabudową domów jednorodzinnych. Jednym z  czynników powodujących lokalne 
podtopienia jest zasypywanie rowów melioracyjnych służących niegdyś odwad-
nianiu/nawadnianiu pól rolnych. Jednocześnie omawiane powyżej tereny podda-
wane są stale oddziaływaniu kopalni, co wpływa na zmiany ukształtowania terenu  
tj. osiadania oraz zmiany kierunku odpływu wód powierzchniowych.

Monitoring przeprowadzony za pomocą dronów, szczególnie z wykorzystaniem 
kamery termowizyjnej, mógłby ułatwić oraz umożliwić prześledzenie kierunku 
spływu wód oraz wyznaczenie terenów najbardziej zagrożonych podtopieniami. 
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Jednocześnie moglibyśmy określić lokalizację oraz przebieg systemów drenarskich, 
jak również ich uszkodzenia. System monitoringu mógłby zostać wykorzystany rów-
nież w trakcie zbierania materiałów dowodowych w toczonych postępowaniach ad-
ministracyjnych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).

Dodatkowo na podstawie zdjęć zrobionych przez drony można określić dawne 
przebiegi rowów melioracyjnych na terenach rolniczych/porolniczych, przy czym 
jednocześnie można ustalić obecne biegi rowów odwadniających oraz cieków wod-
nych, jak i  lokalizację źródeł cieków zlokalizowanych na terenie Mysłowic. Jedno-
cześnie system monitoringu usprawniłby kontrolę wałów przeciwpowodziowych. 
Mając informację o kierunku spływu wód, lokalnych podtopieniach i w efekcie de-
limitacji terenów potencjalnie możliwych do lokalizacji zbiorników retencyjnych 
byłby to materiał przydatny w planowaniu przestrzennym i wyznaczaniu terenów 
zieleni w strukturze miasta.

Jednakże zaznaczam, iż Urząd nie jest przygotowany na wykonywanie analiz 
we własnym zakresie, interesuje nas raczej wynik końcowy inwentaryzujący pro-
blem oraz sporządzone wytyczne i delimitacje do podejmowania dalszych działań 
i inicjatyw.

Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic
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W Metropolii GZM zagrożenie powodziowe, szerzej stosunki wodne, to drugie. co do 
ważności wyzwanie po jakości powietrza. Szkody górnicze zaburzyły stosunki wod-
ne, zaś wiele potoków i rzek przemieniono w obudowane kanały ściekowe.

Przypadek Mysłowic jest szczególny. Osiedla, nad którymi dokonaliśmy oblotów 
teledetekcyjnych, powstały na odrolnionych gruntach z uszkodzonym drenażem. 
Zgodnie z życzeniem mysłowickich samorządowców mieliśmy spróbować zidentyfi-
kować podmokłe obszary. Jednak obloty nie przyniosły jednoznacznych rezultatów. 

Próbowaliśmy nawet skorelować przedwojenną mapę topograficzną tej okolicy, 
wydaną przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1933 r. ze współczesnymi i zrobio-
ną przez nas ortofotomapą, lecz to też nie dało efektu. Przyczyną była zbyt mała 
liczba godzin poświęconych na obloty.

Gdybyśmy wrócili, wyglądałoby to tak. Drony poleciałyby ok. godziny 13.00, 
kiedy jest szansa na dokładne odbicie promieniowania słonecznego na powierzchni 
terenu. 

• Drony wykonałyby dokładne zdjęcia kamerą multispektralną nad całym wy-
branym obszarem, wspierając się na zebranych danych na ziemi w trzech miej-
scach o stanie oraz lokalizacji podtopień. Byłoby to potrzebne do kalibracji da-
nych z dronów.
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• Jednocześnie przeprowadzilibyśmy skaning laserowy (urządzenie LIDAR).

• Wykonanie dokładnego skanu terenu umożliwiłoby stworzenie mapy wysoko-
ści. Moglibyśmy zidentyfikować najniższe miejsca, w tym rowy melioracyjne. 
Jest tam największe prawdopodobieństwo zatrzymania wody.  

il. S
kyS
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il. S
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• Ponadto stworzylibyśmy mapę nawodnienia terenu z wykorzystaniem wskaź-
nika NDWI (ang. Normalized Difference Water Index), który umożliwia identy-
fikację podmokłych obszarów. Na tych poglądowych obrazach na niebiesko wi-
doczne są obszary wilgotne, na czerwono zaś obszary suche.  
Połączenie ukształtowania terenu wraz ze wskaźnikiem nawodnienia oraz 
naziemnymi pomiarami punktowymi wskazuje, gdzie są rowy melioracyjne 
i w jaki sposób woda rozchodzi się na wskazanym obszarze. Połączenie dwóch 
źródeł danych znacząco zwiększa prawidłowe wykrycie rowów. Następnie zno-
wu moglibyśmy pójść w teren, by potwierdzić namacalnie poprawność zidenty-
fikowanych obszarów. 
Analiza materiału w połączeniu z informacją o opadach atmosferycznych daje 
dokładny obraz zmian nawodnienia na wskazanym obszarze. Pozwala określić 
w jaki sposób rowy melioracyjne są wypełnione w zależności od ilości opadów.  
Można w ten sposób stworzyć historię zmian na danym obszarze. 
Pomiary powinny być wykonywane po większych opadach (przekraczających 
5mm/h), co umożliwia wykrycie nawodnienia z większym prawdopodobień-
stwem.  

 

il. S
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• Tak powstałaby mapa wilgotności wybranej okolicy. 

• Tymczasem w Mysłowicach poradzono sobie inaczej. Doświadczone urzędnicz-
ki mysłowickiego magistratu wykryły na zdjęciach multispektralnych miejsca, 
w których woda spływa, tworząc na obrazach charakterystyczne, ciemniejsze 
paski. 

il. S
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Metodyka kontroli antysmogowej  
z użyciem dronów 

W powietrze wzbijają się dwie maszyny. Pierwsza – dron „zwiadowca” - odpowie-
dzialna jest za bezpieczeństwo oraz efektywność działań - zawisa na wyższym pu-
łapie, obserwując okolicę, dostarczając obraz oraz wspomagając pilota pierwszego 
drona. Ujawnia przeszkody, naprowadza, chroni przed pojawieniem się innego bez-
załogowego czy załogowego statku powietrznego, ale też sprawdza, czy w określo-
nym obszarze nie pojawiło się inne źródło zanieczyszczenia, co jest bardzo istotne 
dla efektywności działań. 

Druga maszyna wyposażona w system sensorów - podlatuje bezpośrednio do 
komina. Za pomocą sensorów pomiarowych ze strugi ulatującego dymu pobiera-
na jest próbka w  sposób ciągły, która następnie trafia do analizatora. Po trwa-
jącym kilka sekund badaniu informacja o  wykrytych substancjach trafia online 
do zewnętrznej stacji naziemnej i jest prezentowana w przystępnej graficznej lub 
liczbowej formie na ekranie analityka. W  przypadku przekroczenia ustalonych 
norm na wyświetlaczu pojawia się czytelna informacja, która jest sygnałem do 
przeprowadzania dalszych czynności przez funkcjonariuszy. Cały proces anali-
zy powietrza daje praktyczne natychmiastowe informacje o  potencjalnym zanie-
czyszczeniu powietrza poprzez spalanie butelek PET, reklamówek, lakierowanego 
drewna, ogumienia z jednoczesnymi danymi o ilości cząsteczek zawieszonych PM1, 
PM 2,5 oraz PM 10. Wszystkie informacje o badaniach wraz z parametrami lotu, 
datą oraz godziną zapisywane są na karcie pamięci z możliwością ich późniejsze-
go odtworzenia w formie tabeli oraz zapisywane są w dodatkowo w chmurze za 
pomocą sieci LTE.

Gdy to badanie wykryje spalanie niewłaściwego paliwa, do akcji wkraczają 
strażnicy lub urzędnicy. Wchodzą do wytypowanego domu weryfikując wskazanie 
drona, w przypadku uzasadnionych wątpliwości dodatkowo pobierają próbki z pa-
leniska, przy okazji sprawdzając wiek i klasę urządzenia grzewczego (kotła, pieca) 
pod kątem wymagań uchwały antysmogowej. Następnie próbki trafiają do certy-
fikowanego laboratorium, z którymi dany urząd/straż miejska posiada stosowną 
umowę. 

Te przeprowadza oznaczenie fizykochemiczne zgodnie z  metodyką wykrywa-
nia nielegalnego spalania lub współspalania odpadów, następnie orzeka, czy spa-
lano odpady.

Studium
 przypadku

Rozdział 4
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Czym się różnią kontrole z użyciem BSP od działań podejmowanych  
przez patrol straży?
„Standardowa” kontrola realizowana w zakresie niskiej emisji przez straże gmin-
ne/miejskie odbywa się poprzez fizyczne wejście na teren nieruchomości, spraw-
dzenie źródła ogrzewania/ energii cieplnej- pieca/kotła pod kątem ewentualnego 
spalania odpadów lub –w  tych obszarach, w  których funkcjonuje uchwała anty-
smogowa- paliw zakazanych w tych aktach prawa miejscowego. Zaletą takiej kon-
troli jest niewątpliwie element, bezpośredniego ujawnienia wykroczenia, a  co za 
tym idzie sprawnego postepowania mandatowego uwarunkowanie jednak tym, iż 
strażnik bezpośrednio - gdy został wpuszczony do budynku - ujawnił „naocznie” 
spalanie odpadów w urządzeniu (kotle, piecu). 

Kolejną zaletą jest aspekt inwentaryzacyjny - może stwierdzić w  jakim kon-
kretnie kotle, piecu odbywa się spalanie. Przy czym w  przypadku, gdy strażnik /
urzędnik przedsięwziął podejrzenie organoleptycznie na podstawie np. barwy 
dymu, silnego zadymienia i  podjął decyzję wejścia na teren nieruchomości, lecz 
kontrola paleniska nie wykazała spalania odpadów - funkcjonariusz SM/urzędnik 
pobiera próbkę popiołu w kierunku wykazania śladów substancji potwierdzających 
podejrzenie spalania odpadów w  celu nałożenia grzywny w  drodze mandatu lub 
skierowania sprawy do Sądu. 

Koszt badania pobranej próbki oscyluje pomiędzy kwotą rzędu 400 a  1000 zł 
i nie jest równoznaczne- w przypadku mniej doświadczonych osób wykonujących 
kontrole – iż badanie potwierdzi spalanie odpadów. Wadą przy tradycyjnych kon-
trolach jest ich przewidywalność. Wykonując kontrole na danej ulicy od domu do 
domu, mieszkańcy łamiący prawo mogą zdążyć usunąć dowody wskazujące na 
spalanie odpadów np. zalewając palenisko wodą, czyszcząc palenisko, popielnik 
z odpadów.

I  tak po wielokroć bywa. Z  każdym pojawieniem się strażnika / urzędnika 
u progu kolejnego domu znacząco maleje skuteczność kontroli. Drony pozwalają na 
ujawnienie przypadków spalania na znacznie większym obszarze nie ograniczając 
się tylko do jednej ulicy, ale często całej dzielnicy. Dodatkowo wykorzystanie drona 
cechuje element zaskoczenia oraz walor działań prewencyjnych związanych z me-
chanizmem psychologicznym – świadomością ryzyka nieoczekiwanej kontroli –  
eliminując też poczucie anonimowości przy spalaniu odpadów.

Warto wspomnieć też, iż kontrola palenisk wykonywana przez Straż Miejską 
metodą tradycyjną umożliwia zbadanie maksymalnie od kilku do kilkudziesięciu 
punktów podczas jednego dnia pracy w zależności od ilości zaangażowanych funk-
cjonariuszy, kontrola z wykorzystaniem BSP umożliwia zbadanie od kilkunastu do 
kilkuset punktów w ciągu kilku lotu.

Co byście chcieli wiedzieć o swojej gminie zanim przyjdzie mieszkaniec z wnioskiem?

Studium
 przypadku
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Kolejnym argumentem przemawiającym za kontrolami z użyciem BSB jest za-
warty w Wojewódzkim Programie Poprawy Powietrza – Plan Działań Krótkotermi-
nowych – a więc wymóg prawny podjęcia określonej ilości kontroli w trakcie ogło-
szonego alarmu smogowego tzn. przekroczenia przyjętych norm stężenia pyłów 
PM10, PM2,5 oraz LZO w powietrzu na obszarze danej gminy, województwa- dron 
efektywnie pozwala skupić się na tych kominach , które wywołały to zjawisko, na-
tomiast część kontroli wykonywanych przez SM/SG ma/może mieć na celu spełnia-
nie wymogu ilościowego – wymaganej liczby kontroli a nie aspektu jakościowego – 
w tym wypadku identyfikacji, dotarcia, ujawnienia odpowiedzialnego za powstanie 
smogu. 

Podstawa prawna realizacji działań kontrolnych
Podstawą do realizacji misji antysmogowych są przepisy art. 379 Prawo ochrony 
środowiska oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i  porządku w  gminach, stąd konieczność wykonywania tych działań przez prze-
szkolonych, posiadających stosowne imienne upoważnienie strażników miejskich /
gminnych lub pracowników urzędów. Osoba kontrolująca jest uprawniona do wstę-
pu, wraz z niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości oraz do przeprowadzania 
badań lub wykonywania innych czynności kontrolnych. Prawo nie wskazuje, jaki 
konkretnie może być to sprzęt - zarówno drony, kamery termowizyjne mogą być wy-
korzystywane do wykrywania szkodliwych substancji, przestarzałych źródeł ciepła. 
Kamera termowizyjna umożliwia też dostrzeżenie w szczególnie w okresie grzew-
czym, gdy szybciej zapada zmrok, który z kominów emituje ciepło - na tej podstawie 
możliwe jest wskazanie kominów które emitują dym i poddanie ich sprawdzeniu. Ta 
nowatorska metoda przenosi pomiary zanieczyszczeń na nieosiągalny do tej pory 
poziom, w przypadku tradycyjnych działań kontrolnych realizowanych przez funk-
cjonariuszy straży po zmroku bardzo trudno, wręcz niemożliwe było zlokalizowanie 
szkodliwego dymu z konkretnego komina. 

Warto przy tym nadmienić, iż osoby upoważnione do sprawowania funkcji kon-
trolnych przestrzegania prawa o ochronie środowiska same muszą posiadać odpo-
wiednią wiedzę i umiejętności.

Zalety kontroli z użyciem drona 
Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, podejmowanie działań kon-

trolnych na terenie konkretnej nieruchomości oraz efekt edukacyjny - oto kilka za-
let wykorzystania BSP do egzekwowania przepisów o  zakazie spalania odpadów 
oraz zakazanego opału. Metoda ta pozwala z jednej strony na zwiększeniu efektyw-
nych kontroli, z drugiej praktycznie wyeliminować niepotrzebne wejścia do domów 
tych mieszkańców, którzy nie spalają odpadów co jest niezwykle istotne w  dobie 
obecnej sytuacji związanej z pandemią. 

Studium
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Dużą zaletą kontroli przy użyciu dronów jest również brak obowiązku informo-
wania i zapowiadania takich działań. Używanie dronów w wielu przypadkach jest 
rozwiązaniem tańszym i bardziej ekonomicznym. Koszt badania jednego budynku 
w kierunku podejrzenia spalania odpadów jest relatywnie niższy od kosztu badań 
laboratoryjnych z tym, że te ostanie w zależności od metody referencyjnej wykony-
wane są głownie w akredytowanych laboratoriach wskazują ze 100% pewnością na 
spalanie odpadów. 

fot. G
rupa Tom

kov

Studium
 przypadku

9 3

Co byście chcieli wiedzieć o swojej gminie zanim przyjdzie mieszkaniec z wnioskiem?



Aneks



Jak realizować zadania samorządowe 
w ochronie środowiska, przyrody i gospodarki 
komunalnej za pomocą dronów – propozycje 

•  powietrze 

• ziemia 

• ogień 

• woda



1.	 Zanieczyszczenie powietrza (przekroczenie 
dopuszczalnych norm) 

2.	 Korytarze powietrzne (modele 3D budynków 
i korytarze powietrzne) 

Pow
ietrze
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1 Zanieczyszczenie powietrza (przekroczenie dopuszczalnych norm)

potrzeba informacyjna Najnowsze oficjalne dane Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) 
pokazują, że prawie wszyscy Europejczycy nadal cierpią z powo-
du zanieczyszczenia powietrza, co prowadzi do około 400 tys. 
przedwczesnych zgonów na całym kontynencie. Polska należy do 
niechlubnych liderów w tych statystykach. 

W większości Samorządowcy GZM wskazali, że walka z niską 
emisją – zanieczyszczeniem powietrza jest dla nich kluczowym 
zadaniem. Nie mają jednak regularnie prowadzonych badań jako-
ści powietrza i ich wizualizacji w formie warstwy systemu infor-
macji przestrzennej, co przekłada się na chaotyczną i reaktywną 
działalność JST. 

Tymczasem Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie 
się opierała na deklaracjach właścicieli nieruchomości, które nie 
zawsze podają rzeczywisty stan rzeczy. Dla weryfikacji faktycz-
nej emisji zanieczyszczeń oraz tworzenia bardziej efektywnych, 
celowanych programów wsparcia wymiany zanieczyszczających 
powietrze źródeł ciepła taka kontrola stanie się niezbędna. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. kontrola stopnia zanieczyszczenia powietrza 
2. realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa ślą-

skiego 
3. realizacja zapisów 
4. ochrona powietrza atmosferycznego 
5. mapy rozkładu zanieczyszczeń 

potencjał do zastosowania 
dronów

Straż Miejska w Katowicach jako pierwsza zastosowała BSP do 
wykrywania niskiej emisji z palenisk domowych już na początku 
2018 r. Loty dronów miały wykryć źródła emisji zanieczyszczeń 
oraz źródła niskiej emisji na terenie wybranych dzielnic, położo-
nych w południowych krańcach miasta, terenów graniczących 
z obszarami rekreacyjnymi i leśnymi. 

Metodyka prowadzenia walki z niską emisją z wykorzystaniem 
dronów, opracowana przez ówczesnego zastępcę komendanta 
Straży Miejskiej w Katowicach Mariusza Sumarę, okazała się na 
tyle skuteczna, że stała się podstawą kontroli antysmogowych 
w kolejnych sezonach grzewczych również poza Śląskiem. 

Wygląda to następująco. Dron z zainstalowanym na pokładzie 
urządzeniem pomiarowym dokonuje pomiaru zanieczyszczenia 
powietrza na wskazanym terenie. zaś następnie tworzona jest 
mapa, która obrazuje miejsca powstawania zanieczyszczeń oraz 
kierunki propagacji zanieczyszczeń. Urządzenia pomiarowe reje-
strują stężenia: pyłów zawieszonych (PM1, PM2.5, PM10), formal-
dehydu, lotnych związków organicznych, siarkowodoru, chlorowo-
doru, cyjanowodoru, tlenków azotu i amoniaku. 

9 7



Opracowanie może uwzględniać rozkład pionowy badanych war-
tości. W takim wypadku w trakcie pomiarów terenowych bezzało-
gowy statek powietrzny wykona przeloty nad obszarem realizacji 
na różnych wysokościach. Wykonanie kilku lotów pomiarowych 
w różnych porach pozwala na wizualizację stanu powietrza w cza-
sie oraz uchwycenie momentów i rejonów zwiększonej emisji 
zanieczyszczeń na badanym terenie.

Samorządowcy chcieliby, żeby punktową interwencję zamienić 
na regularny monitoring jakości powietrza w połączeniu z innymi 
usługami dronowymi jak np. sprawdzeniem, czy mieszkańcy do-
mów jednorodzinnych mają kompostowniki i czy utrzymują po-
wierzchnię biologicznie czynną na właściwym poziomie. 

częstotliwość dwa razy do roku w trakcie sezonów grzewczych

fot. S
. K

osieliński
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2  Korytarze powietrzne (modele 3D budynków i korytarze  
powietrzne)

potrzeba informacyjna Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia modele 
budynków 3D w serwisie geoportal.gov.pl. Jest to trójwymiarowa 
reprezentacja znacznej części budynków z bazy BDOT10k (Baza 
Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000) w standardzie 
CityGML 2.0 na poziomie szczegółowości LoD2. Wynikowe 
modele 3D budynków powstały w wyniku kompilacji trzech źródeł 
danych tj.:

1. obrysów 2D budynków z bazy BDOT10K,
2. danych wysokościowych pozyskanych w technologii lotniczego 

skanowania laserowego (gęstość 4 pkt/m2 i 12 pkt/m2 – w za-
leżności od obszaru), 

3. numerycznego modelu terenu (siatka o oczku 1m).

W GZM takimi pełnym modelem szczycą się trzy miasta na pra-
wach powiatu, dwa powiaty ziemskie, zaś częściowym – dwa mia-
sta na prawach powiatu. Inne gminy w wywiadach jakościowych 
wyraziły potrzebę posiadania takiego opracowania pod kątem 
lepszego zagospodarowania przestrzennego i poprawy jakości 
powietrza. 

Notabene wykorzystanie modeli 3D budynków jest podstawą 
metodyki prowadzenia pracy budowlanych, czyli BIM (BIM (ang. 
Building Information Modeling. To cyfrowy zapis fizycznych i funk-
cjonalnych właściwości obiektu budowlanego. Komisja Europejska 
oczekuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat podstawą wszystkich 
inwestycji publicznych finansowanych z środków wspólnotowych 
będzie właśnie BIM. 

Równocześnie tworzenie korytarzy powietrznych wpływa bezpo-
średnio na środowisko. Sprzyja ochronie powietrza. zatrzymywaniu 
wilgotności gleby, retencji wody. Ta funkcja chłodząca i przewie-
trzająca korytarzy powietrznych w dobie pędzących zmian klima-
tycznych będzie rosnąca dla całego zestawu zadań gmin z zakresu 
ochrony środowiska. To jest zatem nie tylko domena planowania 
przestrzennego, lecz jeden z istotnych elementów kompleksowego 
podejścia do ochrony środowiska. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. podejmowanie działań mających na celu kreowanie przyjaznych 
i atrakcyjnych przestrzeni publicznych w mieście, rewitalizację 
i renaturyzację obszarów zaniedbanych i poprawę stanu 
środowiska

2. ochrona powietrza 
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potencjał do zastosowania 
dronów

Drony uzupełniają i aktualizują dane dostępne w geoportalach 
gminnych, powiatowych i krajowym. Są idealnym narzędziem do 
aktualizacji BDOT10k w ramach innych misji fotogrametrycznych 
np. inwentaryzacji kompostowników, wiat śmietnikowych czy 
kontroli zabudowy domów jednorodzinnych lub przestrzegania 
zgód budowlanych oraz sprawdzania instalacji fotowoltaicznych. 
Natomiast w przypadku technologii BIM są nieodzownym źródłem 
aktualizacji modelu cyfrowego inwestycji. 

częstotliwość kierunkowa aktualizacja raz do roku; w przypadku zaś oblotów 
pod innym kątem – niezwłocznie po wykryciu zmian. 

1 0 0



Ziem
ia

1.	 1Baza zieleni (rozmieszczenie i stan drzew  
i krzewów)

2.	 Numeryczny Model Terenu

3.	 tan dróg publicznych (rozmieszczenie i stan 
nawierzchni dróg)

4.	 Kontrola ogrodzeń i dróg gruntowych pod kątem 
własności terenu i stanu nawierzchni

5.	 Monitoring powierzchni biologicznie czynnej 
zgodnie z zapisami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

6.	 Baza kompostowników (rozliczenia dopłat 
z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw)

7.	 Inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci oraz 
monitorowanie ich pod kątem nagrywania, 
wykonywania dokumentacji w kierunku 
ujawnienia nią i ścigania sprawców

8.	 Nadzorowanie hałd pokopalnianych pod kątem 
bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania 
zezwoleń rozbiórkowych i eksploatacyjnych, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego (pożary)

9.	 Monitoring nośników reklamy w przestrzeni 
publicznej zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 
(tzw. ustawa krajobrazowa)

10.	 Szacowanie szkód górniczych
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1 Baza zieleni (rozmieszczenie i stan drzew i krzewów)

potrzeba informacyjna Zwykle za utrzymanie zieleni w gminie odpowiedzialnych jest kilka 
podmiotów – nie tylko wydział/referat ochrony środowiska czy 
wydział gospodarki komunalnej, ale też spółki gminne jak Miejski 
Zakład Usług Komunalnych. 

W konsekwencji wiedza o stanie zieleni jest rozproszona między 
różnych interesariuszy. Na to nakładają się informacje od miesz-
kańców zaniepokojonych drzewostanem lub nieoczywistymi z ich 
perspektywy wycinkami drzew i krzewów. 

Rozwiązaniem jest prowadzenie publicznie dostępnej bazy ro-
ślinności wraz z analizą stanu zdrowia w formie tzw. mapy koron 
drzew. Inspiracją jest Baza Zieleni Miasta St. Warszawy i najnow-
sza warstwa jej systemu informacji przestrzennej, czyli właśnie 
mapa koron drzew (http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=zielen). 

Gdyby taką bazę przygotować w skali GZM, stałaby znakomitym 
narzędziem planistycznym, edukacyjnym i roboczym zarówno dla 
urzędników, jak i mieszkańców i inwestorów. Dzisiaj bazą zieleni 
chwalą się tylko Gliwice, lecz nie zawiera ona informacji o defolia-
cji i przebarwieniach, nie ma też warstwy NDVI. To normalizowany 
różnicowy wskaźnik wegetacji, stosowany w pomiarach telede-
tekcyjnych, pozwalający określić stan rozwojowy oraz kondycję 
roślinności. NDVI bazuje na kontraście między największym 
odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni a absorpcją w paśmie 
czerwonym. 

Pewnego rodzaju przymiarką do agregacji danych o zieleni w GZM 
stanowi InfoGZM (http://infogzm.metropoliagzm.pl/Zielen.html). 
Jednakże jest to narzędzie umożliwiające sobie wyrobienie poglą-
du o terenach zieleni i sprawdzenie trendów, nie zaś narzędzie do 
działań operacyjnych w terenie i planowania inwestycji. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin –  
przykłady

1. kształtowanie nowych i istniejących terenów zieleni gminnej 
2. utrzymanie zieleni w pasach zieleni i na rondach 
3. prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji na 

usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar za 
samowolną wycinkę czy zniszczenie zieleni 

4. prowadzenie spraw dotyczących utrzymania zieleni miejskiej 
w zakresie pielęgnacji drzew, usuwania drzew i krzewów oraz 
nasadzeń drzew i krzewów

potencjał do zastosowania 
dronów

Bazę zieleni i mapę koron drzew można wykonać za pomocą 
lotniczego skaningu laserowego LIDAR. Natomiast aktualizacja 
odbywać się winna z wykorzystaniem dronów. 
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częstotliwość Ideałem byłoby robić aktualizacje co pora roku, warszawscy 
samorządowcy sugerują, że wystarczy taką bazę aktualizować 
raz na rok, o ile będą w niej regularnie odnotowywane wszystkie 
zdarzenia jak nowe nasadzenia, wnioski i zgody na wycinkę przez 
inwestorów i firmy prywatne oraz informacje o wycince składane 
przez osoby prywatne. 

fot. G
rupa Tom

kov
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2 Numeryczny Model Terenu 

potrzeba informacyjna Numeryczny model terenu (NMT) stanowi punktową reprezentację 
wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem 
interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w okre-
ślonym obszarze. 

W literaturze można spotkać skróty pochodzące od nazw polskich: 
NMT, CMT – cyfrowy model terenu, CMRT – cyfrowy model rzeźby 
terenu, lub angielskich – DTM (Digital Terrain Model) bądź DEM 
(Digital Elevation Model).

Zadania NMT 

1. Wyznaczanie wysokości 
2. Obliczanie objętości i bilansowanie robót ziemnych
3. Przekroje terenowe
4. Sprawdzanie widoczności
5. Wyznaczanie maksymalnych spadków i ich azymutów 
6. Wizualizacja 3D
7. Wyznaczanie obszarów zalewowych 
8. Tworzenie warstwic 

Szczególnie w gminach górniczych, szerzej na terenach poko-
palnianych, korzystanie z NMT ułatwia planowanie przestrzenne, 
przygotowanie map hałasu, wspomaga działania przeciwpowo-
dziowe, w tym nadzór nad wałami przeciwpowodziowymi, monito-
ring ruchów gruntu i zmiany stosunków wodnych oraz identyfika-
cję terenów zalewowych. 

Badane JST liczą na spójny w skali GZM NMT, zwłaszcza ukierun-
kowany na pogranicza gmin. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego 
2. sporządzenia map zagrożenia powodziowego 
3. sporządzenia map ryzyka powodziowego

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Lotnicze skanowanie laserowe jest obecnie głównym narzędziem 
do pozyskiwania danych do precyzyjnych modeli terenu oraz 
modeli pokrycia terenu. Skaning laserowy dostarcza danych do 
budowy modeli terenu o jakości dużo lepszej od modeli opartych 
na materiałach kartograficznych. Drony są skutecznym i spraw-
dzonym nośnikiem systemów LIDAR. 

Jednakże głowica skanująca dedykowana dla drona kosztuje ok. 10 
tys. złotych. Taka inwestycja z perspektywy pojedynczej gminy jest 
bezzasadna. Słowem, potrzeby informacyjne wymagające skanin-
gu laserowego należy zlecać na zewnątrz lub realizować w ramach 
samorządowego centrum usług wspólnych (technologicznych). 
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częstotliwość Przygotować NMT w ciągu jednego sezonu, następnie aktualizo-
wać model punktowo przynajmniej raz na rok. 

podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 
baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych 
oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu 

3 Stan dróg publicznych (rozmieszczenie i stan nawierzchni dróg)

potrzeba informacyjna Ustawa o drogach publicznych wyróżnia następujące kategorie 
dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Za każdą kate-
gorię odpowiadają inni zarządcy. Z perspektywy gmin GZM, przez 
które zdarza się, że biegną wszystkie cztery, komplikuje to zarzą-
dzanie przestrzenią publiczną i wzmaga troskę o bezpieczeństwo 
publiczne. 

Chociaż w geoportalach ta warstwa informacyjna jest w pełni 
dostępna dla obszaru wszystkich 41 gmin, to samorządowcy chcie-
liby monitorować z powietrza stan nawierzchni dróg, oznakowanie 
poziome i pionowe oraz kontrolować zajęcia pasa drogowego. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. wykonywanie w imieniu Wójta zadań zarządcy dróg gminnych 
wynikających z ustawy o drogach publicznych i przepisów wy-
konawczych 

2. prowadzenie dokumentacji związanej z administrowaniem 
drogami gminnymi, przystankami autobusowymi, mostami oraz 
organizacją ruchu drogowego, w tym wydawanie opinii w spra-
wie lokalizacji budowanych obiektów, opracowywanie decyzji 
w sprawie lokalizacji zjazdów z dróg gminnych, zajęcia pasa 
drogowego, opłat za zajęcie pasa drogowego 

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Drony znacząco mogą wypełnić lukę informacyjną w zarządzaniu 
drogami gminnymi i powiatowymi oraz wzmocnić bezpieczeństwo 
publiczne poprzez wykrywanie zawczasu dziur w jezdni, uszkodzo-
nego oznakowania pionowego i poziomego, a także przyspieszyć 
detekcję uszkodzeń mostów, przejazdów i przepustów. 

częstotliwość stały monitoring dróg z dronów zwłaszcza na wiosnę w celu ujaw-
nienia stanu nawierzchni po zimie oraz latem w czasie upałów we 
współpracy z innymi zarządcami dróg i policją
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4  Kontrola ogrodzeń i dróg gruntowych pod kątem własności terenu 
oraz stanu nawierzchni 

potrzeba informacyjna Wobec tego odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej 
krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urządzeń wymienio-
nych w art. 4 pkt 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dla 
dróg ekspresowych i autostrad – co najmniej 2 m (art. 34 ustawy 
o drogach publicznych).

W myśl art. 37 ustawy o drogach publicznych w pasie drogowym 
mogą znajdować się tylko budynki i urządzenia związane z gospo-
darką drogową i obsługą ruchu drogowego oraz obiekty uznane za 
zabytki kultury materialnej lub pomniki przyrody (ust. 1), a ponadto 
drzewa i krzewy (ust. 2). Według art. 39 ust. 1 w pasie drogowym 
zabronione jest dokonywanie czynności, które mogłyby powodować 
niszczenie lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie 
jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, 
w szczególności zakazane jest lokalizowanie obiektów i urządzeń 
nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogo-
wego (pkt 1) oraz niszczenie rowów, skarp, nasypów i wykopów (pkt 
7). Usytuowanie ogrodzenia w odległości naruszającej pas drogowy 
stanowiłoby czyn zabroniony (art. 39 ust. 1 pkt 7).

Samorządowcy postulują, żeby dokonując oblotów stanu na-
wierzchni dróg, jednocześnie pozyskiwać dane o ogrodzeniach.  
To nie może być tylko proste zdjęcie z przydrożnymi płotami. By za-
spokoić tą potrzebę informacyjną, należy stworzyć system informa-
tyczny wykorzystujący uczenie maszynowe (jedna z technik sztucz-
nej inteligencji), skorelowany z ewidencją gruntów i budynków 
i pozwoleniami budowlanymi. W rezultacie urzędnik otrzymywałby 
zestawienie punktów adresowych, w których ogrodzenie jest nie-
zgodne z przepisami wraz z wyliczeniem, o ile należy je przesunąć. 

Jeśli zaś chodzi o drogi gruntowe, ich status jest niejednoznaczny. 
Powinny stać się drogami publicznymi, lecz deweloperzy i mieszkań-
cy potrafią przeciągać latami uregulowanie ich statusu. O pomoc 
po opadach nawalnych i innych zdarzeniach losowych zwracają się 
do gminy, następnie zaś „zapominają” o obietnicach uregulowania 
statusu. Drony ułatwiłyby nadzór nad stanem ich nawierzchni i usta-
laniem odpowiedzialności za ich naprawę. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych (utrud-
nienia lub brak w dostępu do gruntu gminnego)

2. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zajęcia pasa 
drogowego oraz ustawiania reklam 

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Drony, badając stan dróg, jednocześnie by zbierały zdjęcia ogro-
dzeń, szerzej sytuacji w obrębie pasa drogowego. Następnie apli-
kacja przygotowywałaby raport o sytuacji. 

częstotliwość Regularne obloty co miesiąc, pozostałe ad hoc. 
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5  Monitoring powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z zapisami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

potrzeba informacyjna Obowiązkowym elementem miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego jest określenie minimalnego udziału 
procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 
do powierzchni działki budowlanej. Zgodnie z aktualnym sta-
nem prawnym przez teren biologicznie czynny należy rozumieć 
teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający natu-
ralną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% 
powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz 
innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, 
o powierzchni nie mniejszej niż 10 m², oraz wodę powierzchniową 
na tym terenie. 

Do definicji tej wprowadzono również nową przesłankę: teren 
biologicznie czynny w myśl obecnie obowiązującej definicji po-
winien – oprócz konieczności zapewnienia naturalnej wegetacji 
roślin – zapewniać także retencję wód opadowych. 

Gdy zatem zmniejsza się ilość i wzrasta cena atrakcyjnych nieru-
chomości inwestycyjnych, rośnie pokusa właścicieli, by ograniczać 
teren biologicznie czynny. JST nie mają skutecznego narzędzia 
kontroli – wizje lokalne są zbyt pobieżne, jeśli nie odwołują się do 
niezależnej ekspertyzy. Taką mogłyby dać obloty fotogrametrycz-
ne nad nieruchomościami. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady 

1. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
2. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów 

o ochronie środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku. oraz współpraca w tym zakresie z innymi kompetentnymi 
instytucjami 

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Kontrola nieruchomości, zwłaszcza osiedli domów jednorodzin-
nych, pod kątem przestrzegania wymogów prawa budowlanego, 
gospodarki odpadami i walki z niską emisją zdecydowanie wy-
maga spojrzenia z góry. Znowuż nie chodzi o to, by urzędnicy 
otrzymali zdjęcia z drona. Produktem ma być gotowa analiza „tak/
nie” o danej nieruchomości. Dron w misji fotogrametrycznej zbiera 
dane, zlicza powierzchnię biologicznie czynną i natychmiast ją 
koreluje z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego. W efekcie urzędnik dostaje wyłącznie komunikat, jeśli jest 
problem. 

częstotliwość Kierunkowa aktualizacja raz do roku; kontrole wyrywkowe przy 
okazji różnych innych misji. 
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6 Baza kompostowników 

potrzeba informacyjna Od dwóch lat rady gmin podejmują uchwały na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w postaci zakupu kompostowników przydomowych do 
kompostowania odpadów biodegradowalnych. Zarazem gremial-
nie uchwalają ulgę w opłatach za odbiór śmieci od 50 groszy do  
6 zł za osobę. Otrzymują ją mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, 
którzy zrezygnują z odbioru odpadów zielonych, zaś zadeklarują 
całkowite ich kompostowanie w przydomowym ogródku. 

Muszą się jednak liczyć z tym, że śmieciarki nie będą odbierać od 
nich odpadów zielonych ani kuchennych. Nie ma też możliwości 
oddania ich do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), dlatego wielu mieszkańców gmin nie decyduje się na 
skorzystanie z tej zniżki. 

Notabene ustawodawca nie określił, czymże jest kompostownik. 
Nie ma definicji prawnej. Wobec tego należy podchodzić do te-
matu zdroworozsądkowo na podstawie powszechnie dostępnej 
wiedzy i doświadczenia życiowego. 

Za kompostownik należy uznać gotowy, przewiewny pojemnik 
z pokrywą, dostępny na rynku, jak i własną konstrukcję z desek 
ustawioną na ziemi i przykrytą materiałem lub pokrywą. Natomiast 
kompostownikiem nie jest wykop w ziemi ani pryzma na ziemi 
z chwastów, gałęzi czy trawy. 

W rozmowie z przedstawicielami gmin GZM wybrzmiało, że chcie-
liby wiedzieć, czy rzeczywiście mieszkańcy, którzy otrzymują ulgę, 
mają poprawnie założone kompostowniki. Tą potrzebę można 
zaspokoić jednocześnie z oblotem fotogrametrycznym zabudowy 
jednorodzinnej w celu kontroli powierzchni biologicznie czynnej. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. realizacja zadań związanych z ochroną środowiska, utrzymywa-
nia czystości i porządku na terenie Gminy, w tym przeprowadza-
nie kontroli przestrzegania postanowień wynikających z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odpa-
dów

2. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami ko-
munalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organi-
zacyjnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Obloty fotogrametryczne nad zabudową jednorodzinną są ra-
cjonalną formą kontroli poprawnego wykonywania uchwał gmin 
w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki przestrzennej. 
Z czasem można eksperymentować, czy kompostowniki byłyby 
lepiej widzialne w paśmie podczerwieni albo czy czujniki zamoco-
wane na dronie umiałyby wychwytywać charakterystyczny zapach 
z kompostownika. 

częstotliwość Przynajmniej dwa razy do roku, oprócz tego obloty punktowe 
i przy okazji innych misji. 
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7  Inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci oraz monitorowanie ich pod 
kątem nagrywania, wykonywania dokumentacji w kierunku ujaw-
nienia i ścigania sprawców 

potrzeba informacyjna Dzikie wysypiska śmieci i nielegalne składowanie odpadów nie-
bezpiecznych należą do największych problemów w zakresie 
ochrony środowiska w skali całego kraju. Sprzyjają temu nieuregu-
lowany stan prawny niektórych terenów, pobłażliwość zarządców 
np. terenów kolejowych wobec tego typu czynu czy też wręcz 
działalność przestępcza. 

Samorządowcy nastawieni na walkę z tym procederem szukają 
narzędzi o wiele bardziej efektywnych niźli fotopułapki. Chcieliby 
monitorować i dokumentować cały proces nielegalnej wywózki 
odpadów z bezpiecznej odległości. Uważają, że tylko gdy nagrają 
sprawców na gorącym uczynku, czyli podczas wyrzucania śmieci, 
będą mogli dochodzić sprawiedliwości w sądzie. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. przygotowywanie projektów decyzji nakazującej posiadaczowi 
odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do 
ich składowania lub magazynowania 

2. przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami 

3. prowadzenie postępowań nakazujących usunięcie odpadów 
z miejsc do tego celu nieprzeznaczonych

4. ochrona środowiska przed odpadami i zagospodarowanie tere-
nów poprzemysłowych 

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Drony dokumentowałyby jaki obszar zajmuje nielegalne wysypi-
sko. Mogą dokonać wstępnej oceny, co składa się na wysypisko 
i jakie stanowi zagrożenia. W drodze uczenia maszynowego 
można wyuczyć oprogramowanie drona, by np. samodzielnie 
wykrywało śmieci wielkogabarytowe – stare lodówki, meble czy 
tzw. mauzery, ale też sprawdzało skład chemiczny wysypiska. 
Odpowiednie służby miejskiej/metropolitalne w porozumieniu 
z policją mogłyby też śledzić przejazd pojazdów podejrzewanych 
o nielegalną wywózkę odpadów, by złapać sprawców na gorącym 
uczynku. 

częstotliwość W zależności od potrzeb – kilka razy w miesiącu, czasem  
non-stop. 

1.	 Źródła ciepła (wymiana domowych źródeł grzewczych) 

2.	 OZE (mapa potencjału solarnego,  
wiatru, itp.) 
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8  Nadzorowanie hałd pokopalnianych pod kątem bezpieczeństwa pu-
blicznego, przestrzegania zezwoleń rozbiórkowych i eksploatacyj-
nych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (pożary)

potrzeba informacyjna Odpady wydobywcze, tj. skała wydobyta wraz z węglem, były 
i są składowane w obiektach unieszkodliwiania odpadów wy-
dobywczych, w formie hałd, zwałowisk odpadów pogórniczych, 
czy stawów osadowych. W swoim raporcie pokontrolnym (2019 
r.) Najwyższa Izba Kontroli zidentyfikowała 153 takie obiekty na 
terenie kraju, w tym 138 zwałowisk w woj. śląskim. 

Tego typu odpady, zarówno w fazie eksploatacji, jak i po upływie 
okresu ich użytkowania, powodują zagrożenia środowiskowe: 
zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych 
w rejonie składowania oraz powietrza. Wielokrotnie muszą in-
terweniować jednostki straży pożarnej w związku aktywnością 
termiczną zwałowisk. Wciąż płonie hałda na pograniczu Bytomia 
i Radzionkowa, dotyczy to również Zabrza i Rudy Śląskiej. 

W Bytomiu mamy do czynienia ze szczególną sytuacją. Autostradę 
A1 poprowadzono przez teren zrekultywowanej hałdy, składającej 
się z różnorodnego materiału pogórniczego (tłuczeń, odpady 
poflotacyjne, łupek czarny). Pomimo wyroków sądowych zaka-
zujących wydobycia odpadów spod autostrady, wciąż ono trwa. 
Samorządowcy boją się katastrofy budowlanej o znacznej skali. 
Dostrzegają w dronach narzędzie do bezpiecznego monitorowana 
obszaru, którego zarządcą jest oficjalnie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA), lecz wszystkie koszty społeczne 
i polityczne spadłyby w razie kryzysu na miasto. 

Natomiast w Zabrzu i Radzionkowie monitorowanie hałd mogłoby 
ustrzec miasta przed zanieczyszczeniem powietrza z powodu 
wzrostu aktywności termicznej. Ułatwiłoby też egzekwowanie 
przestrzegania zezwoleń rozbiórkowych i eksploatacyjnych. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji i zagospodarowania 
gruntów w oparciu o przepisy ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych 

2. prowadzenie spraw związanych ze szkodami przemysłowymi, 
ochroną środowiska przed hałasem, eksploatacją górniczą 
i rekultywacją gruntów

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Regularne obloty mogłyby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia 
i dymu. Umożliwiłyby też gminom sprawdzenie, w jakim tempie 
trwają np. prace rozbiórkowe. 

częstotliwość Przynajmniej raz w miesiącu, punktowo raz w tygodniu. 
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9 Monitoring nośników reklamy w przestrzeni publicznej 

potrzeba informacyjna Wprowadzenie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym tzw. gminnej uchwały reklamowej, czyli zasad i warun-
ków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, miało na celu wzmocnie-
nie systemu ochrony krajobrazu. W ślad za tym pojawiła się po-
trzeba stałego monitorowania, czy te uchwały są przestrzegane. 

Są na to trzy sposoby. Po pierwsze, można polegać na czujności 
mieszkańców i turystów, po drugie, wysyłać w teren specjalne 
pojazdy z kamerami 360 stopni, by wykrywały nieprawidłowości, 
po trzecie zaś zaprząc do tego drony. 

Pełny obraz można osiągnąć, korzystając ze wszystkich tych 
trzech sposobów. Tak powstała baza danych o dokładnej infor-
macji o powierzchni w połączeniu z punktami adresowymi będzie 
najbardziej wiarygodna. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zajęcia pasa 
drogowego oraz ustawiania reklam 

2. ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu 

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Drony mogą wykonać najszybciej weryfikację istniejącej bazy 
danych. Dzięki powstaje możliwość wykonania statystyk dla 
wskazanego obszaru i następnie uwzględnienie wyników analizy 
w uchwale krajobrazowej. 

częstotliwość Obloty kwartalne i ad hoc przy okazji innych misji. 

fot. A
rchiw

um
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10 Szacowanie szkód górniczych

potrzeba informacyjna W znaczeniu technicznym szkoda górnicza to uszkodzenie obiek-
tów budowlanych (budynków, budowli, obiektów małej architek-
tury); uszkodzenie infrastruktury technicznej; uszkodzenie gruntu 
rolnego lub leśnego (rozumiane jako zawodnienie lub osuszenie); 
straty w zasiewach, nasadzeniach i uprawach polowych; uszko-
dzenia ruchomości oraz inne szkody, w stosunku do których 
w toku indywidualnej analizy udowodniono związek przyczynowy 
z ruchem zakładu górniczego. W znaczeniu prawnym – bezpo-
średnie konsekwencje pracy zakładu górniczego. 

Urząd gminy powinien udzielić oficjalną i wiążącą informację 
o szkodach górniczych na danym terenie np. o deformacjach 
terenu, zaburzeniu stosunków wodnych, zagrożeniu budynków 
mieszkalnych i przemysłowych, pól uprawnych oraz uszkodzeniach 
w infrastrukturze komunalnej (ulice, chodniki, kanalizacja, itp.). 
Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym gmina 
ma bowiem obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania 
terenów górniczych w ramach miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 

Samorządowcy z terenu GZM wskazywali na potrzebę zdobycia 
niezależnej wiedzy o szkodach górniczych, by mieć zawczasu 
podstawę do interwencji i wręcz zapobiegać większym szkodom. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. prowadzenie spraw związanych ze szkodami przemysłowymi, 
ochroną środowiska przed hałasem, eksploatacją górniczą 
i rekultywacją gruntów 

2. prowadzenie ewidencji szkód górniczych 

potencjał do zastosowa-
nia dronów

By efektywnie wykorzystać drony, gminy muszą mieć Numeryczny 
Model Terenu. Wówczas bezzałogowce dokonują regularnych 
oblotów z wykorzystaniem skaningu laserowego i porównują róż-
nice wysokości w stosunku do poprzednich badań. Jednocześnie 
kamery w świetle widzialnym dokumentują uszkodzenia. 

częstotliwość Na terenach gmin górniczych z występującymi szkodami górni-
czymi co najmniej raz na miesiąc, w gminach pogórniczych – raz 
w roku. 

fot. A
rchiw

um
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O
gień 

1.	 Źródła ciepła (wymiana domowych 
źródeł grzewczych) 

2.	 OZE (mapa potencjału solarnego,  
wiatru, itp.) 
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1 Źródła ciepła (wymiana domowych źródeł grzewczych) 

potrzeba informacyjna Gminy dopłacają do wymiany źródeł ciepła zgodnie z wojewódz-
kimi uchwałami antysmogowymi i zgodnie z własną polityką walki 
z niską emisją. Przykładowo Łaziska Górne oferują do 10 tys. 
złotych za rezygnację z pieca węglowego i przyłączenie nieru-
chomości do gminnej sieci ciepłowniczej. W innych gminach GZM 
dopłaty wynoszą między 5 a 8 tys. złotych. 

Niestety, gminy nie mają precyzyjnej wiedzy, ile jest domów ogrze-
wanych węglem, ile gazem i innymi źródłami ciepła. Działania mają 
charakter responsywny, na wniosek mieszkańca. W konsekwencji 
gminy określają co roku, ile mogą wymienić źródeł ciepła, nie 
na podstawie analiz, do jakiego rejonu skierować szczególnie 
interwencję publiczną, lecz na podstawie, ile mogą na to wydać 
pieniędzy. 

Mapa wymiany źródeł ciepła przypomina komputerową grę w sa-
pera. Zmiany następują punktowo bez żadnej logiki i systema-
tyczności. Potrzebą najwyższej klasy staje się wyposażyć gminy 
w niezależną inwentaryzację źródeł ciepła, by ukierunkować ich 
wymianę na całe ulice, kwartały i dzielnice. 

Samorządowcy, którzy przyjmują w działaniu postawę reaktywną 
pokładają nadzieję w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB). W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które 
posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Tyle że 
CEEB mają zasilać dane od samych mieszkańców i zarządców 
nieruchomości, ew. uzupełnione danymi z przeglądów kominiar-
skich. Właściciele lub zarządcy nowych budynków na zgłoszenie 
będą mieli 2 tygodnie od momentu uruchomienia źródła ciepła. 
W przypadku pozostałych urządzeń grzewczych deklaracja musi 
zostać złożona do końca czerwca 2022 roku. 

Aby zapewnić zgodność między CEEB a stanem faktycznym, 
należy prowadzić systematyczną inwentaryzację źródeł ciepła 
z powietrza. To właściwie ukierunkuje interwencję publiczną 
i przyspieszy proces ich wymiany na ekologiczne.

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. ochrona powietrza 
2. przygotowywanie i opracowanie projektów, programów i pla-

nów rozwoju miejskich sieci ciepłowniczych i energetycznych 
oraz zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla obszaru Miasta lub jego części w przypadku, gdy plany 
przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają pełnego za-
opatrzenia

3. opiniowanie planów termomodernizacji i uciepłownienia obiek-
tów gminnych

4. doradztwo energetyczne dla zarządzających miejskimi jednost-
kami organizacyjnymi

5. propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł ener-
gii na terenie Miasta, wdrażanie działań na rzecz zmniejszenia 
emisji CO2 

6. realizacja działań związanych z programami ochrony powietrza, 
ograniczenia niskiej emisji oraz ochrony wód 
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potencjał do zastosowa-
nia dronów

Już dzisiaj drony wskazują, gdzie jest spalane paliwo stałe, zaś 
gdzie spalany jest gaz. Powstaje tak baza danych przestrzennych 
zawierająca dane adresowe oraz informację o typach paliw wyko-
rzystywanych w analizowanych instalacjach grzewczych. 

Dodatkowo dron wyposażony w kamerę termowizyjną może 
przeprowadzić charakterystykę energetyczną budynku. Wszystkie 
dane mogą być wykorzystane do zasilenia CEEB. Pomiar 1500 
kominów zajmuje ok. 1 miesiąca. Jego skuteczność wzrasta, gdy 
dane pozyskane z pomocą dronów scali się z informacjami uzy-
skanymi w ramach kampanii ankietowej zarówno bezpośredniej 
jak i internetowej. Finalna baza danych zawiera zasób potwier-
dzonych informacji o liczbie, rodzaju i klasie instalacji grzewczych 
na badanym obszarze. W rezultacie powstała mapa może zasilić 
miejski geoportal. 

częstotliwość Raz w roku w szczycie sezonu grzewczego 

2 Mapa potencjału solarnego, wiatru, itp. 

potrzeba informacyjna Tyle że większość samorządów przyjęła postawę reaktywną. Nie 
wie, gdzie i z jakim rezultatem warto instalować panele fotowol-
taiczne, nie mówiąc już o wiatrakach pionowego obrotu. Samo-
rządowcy wychodzą z założenia, że instalujące firmy uczciwie 
poinformują swoich klientów o warunkach solarnych i wiatrowych 
w danej okolicy. 

Tymczasem w GZM odnotowano przypadki, że mieszkańcy plano-
wali instalować panele fotowoltaiczne na zacienionych podwór-
kach. W tej sytuacji nie mogli dostać dotacji. 

W rozmowach pojawiła się potrzeba usystematyzowania wiedzy 
o potencjale solarnym, szerzej OZE, w skali całego GZM na wzór 
Warszawy czy też Katowic. To tzw. mapy potencjału solarnego 
i wiatrowego. 

Szczególną potrzebą powiązaną ściśle z tą jest monitoring gmin-
nych instalacji fotowoltaicznych pod kątem ich sprawności dzia-
łania. 

Warto zauważyć, że stan mocy elektrycznej zainstalowanej dla 
wszystkich rodzajów źródeł (konwencjonalnych i odnawialnych) 
wyniósł w lutym 52,04 GW. OZE ma udział 24,6%. (12,8 GW). 
W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje drugie miejsce (po wiel-
koskalowych elektrowniach wiatrowych) z 33% udziałem. 

Obecnie mamy w Polsce ok. 400 tys. instalacji fotowoltaicznych. 
Drugie tyle jest kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. 
Łącznie to 800 tysięcy. Tylko w samym lutym 2021 r. powstało 14 
643 szt. nowych instalacji PV, co oznacza 99% wszystkich insta-
lacji OZE zbudowanych w tym okresie. Przeciętna wielkość insta-
lacji PV to 8,94 kW. Na koniec lutego 2021 r. moc zainstalowana 
fotowoltaiki w Polsce wyniosła 4 242,7 MW. Oznacza to wzrost 
o 139,5%. W stosunku do lutego 2020 r.
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28 kwietnia 2021 r. (środa) padł rekord – generacja z instalacji PV 
wyniosła ponad 3,1 GWh. Według szacunków PSE o godz. 12.30 
systemy fotowoltaiczne pracowały z mocą 3185 MW, a produkcja 
w godzinach 12-13 wyniosła 3110 MWh. Przez cały dzień źródła 
fotowoltaiczne wyprodukowały 25,5 GWh energii elektrycznej. 

Wiąże się to z coraz większym przyzwoleniem społecznym na 
domowe instalacje fotowoltaiczne, z jednej strony uzyskanym 
dzięki rządowym i samorządowym programom wsparcia, w wyniku 
których czas zwrotu z inwestycji zaczyna wyglądać korzystniej, 
z drugiej strony rosnącym kosztom zużycia energii elektrycznej. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł ener-
gii na terenie Miasta, wdrażanie działań na rzecz zmniejszenia 
emisji CO2

2. montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Ożarowice realizowany jest przy pomocy dotacji celowej 
z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach 
Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

3. budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 
publicznej w Gminie Ożarowice 

4. instalacje urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii 

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Do budowy mapy potencjału solarnego należy wykorzystać NMT, 
ortofotomapę oraz punktowe sprawdzenia konstrukcji dachów. 
Rola dronów rośnie w trakcie wykonywania planów instalacyjnych, 
dając szybki i wygodny obraz sytuacji, następnie zaś w trakcie 
eksploatacji, gdy z użyciem kamery termowizyjnej bada się stan 
paneli fotowoltaicznych. 

częstotliwość Całościowa analiza na początek, następnie co roku na wiosnę, 
sprawdzenie stanu technicznego.

podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym 
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naliza potencjału solarnego w

 centrum
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atow
ic, 

źródło: geoportal m
iejski.
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1.	 Monitoring wałów przeciwpowodziowych, 
rowów melioracyjnych, sieci drenarskich 
i terenów zalewowych 

2.	 Mapy ryzyka powodziowego 

3.	 Rozliczanie podatku od deszczu 
(rozliczanie programu „Moja woda”) 

4.	 Ewidencja zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków 

5.	 Wykrywanie nielegalnego zrzutu ścieków 
do rowów melioracyjnych, potoków, rzek 
i jezior, lokalizacja wpustów ściekowych 
– ewidencja nielegalnych odpływów 
i przyłączy do cieków wodnych 

W
oda

W
oda

R
zeka G

ostynia w
 Tychach. fot. S

. K
osieliński

1.	 Monitoring wałów przeciwpowodziowych, 
rowów melioracyjnych, sieci drenarskich 
i terenów zalewowych 

2.	 Mapy ryzyka powodziowego 

3.	 Ewidencja zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków 

4.	 Wykrywanie nielegalnego zrzutu ścieków 
do rowów melioracyjnych, potoków, rzek 
i jezior, lokalizacja wpustów ściekowych 
– ewidencja nielegalnych odpływów 
i przyłączy do cieków wodnych 
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1  Monitoring wałów przeciwpowodziowych, rowów melioracyjnych,  
sieci drenarskich i terenów zalewowych 

potrzeba informacyjna W Metropolii GZM zagrożenie powodziowe, szerzej stosunki 
wodne, to drugie co do ważności wyzwanie po jakości powietrza. 
Szkody górnicze zaburzyły stosunki wodne, zaś wiele potoków 
i rzek przemieniono w obudowane kanały ściekowe. 

W tej sytuacji zapewnienie bezpieczeństwa przed powodzią 
wymaga niestandardowego podejścia do monitoringu wałów 
przeciwpowodziowych, rowów melioracyjnych, sieci drenarskich 
i terenów zalewowych, ale przede wszystkim ścisłej współpracy 
z gminami nie tylko sąsiedzkimi, lecz leżącymi w całym dorzeczu. 

Przykładowo w jednej z gmin wały przeciwpowodziowe ciągną się 
10 kilometrów po jednej i po drugiej stronie rzeki. Coroczne ob-
chody są mało skuteczne. Pozwalają dostrzec wyłącznie większe 
uszkodzenia. Znowuż mieszkańcy osiedli domków jednorodzin-
nych skarżą się na przykre konsekwencję deszczy nawalnych, 
ponieważ osiedla powstały na odrolnionych gruntach z uszkodzo-
nym drenażem. 

Jak zawczasu zapobiec skutkom powodzi – oto jest pytanie. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. ochrona przeciwpowodziowa 
2. przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego 
3. sporządzenia map zagrożenia powodziowego 
4. sporządzenia map ryzyka powodziowego 
5. przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym 
6. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z wałów 

przeciwpowodziowych 
7. prowadzenie spraw związanych z konserwacją rowów 
8. utrzymanie rowów melioracyjnych 

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Drony w locie automatycznym zajęłyby się monitoringiem wałów 
przeciwpowodziowych z możliwością lotu środkiem koryta rzeki. 
Nad rowami melioracyjnymi sprawdzałyby ich drożność, zaś w po-
łączeniu z analizami satelitarnymi można by dokonywać analizy 
stanu nasycenia wodą gleby i tym sprawdzenia skuteczności dre-
nażu. Teledetekcja ujawniłaby też nielegalne zabudowy i hałdy na 
terenie zalewowym

częstotliwość Regularne obloty co najmniej raz w miesiącu. 

1 1 8



2 Mapy ryzyka powodziowego 

potrzeba informacyjna Informatyczny System Ochrony Kraju (ISOK) prowadzony przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wspiera samorząd, 
przedsiębiorców i obywateli w zakresie działań przeciwpowodzio-
wych. Dostęp do niego jest możliwy przez Hydroportal dotyczący 
właśnie szeroko pojętej tematyki wodnej na terenie Polski. Umożli-
wia przegląd danych dotyczących ryzyka powodziowego, przeciw-
działania suszy czy prezentujący plany gospodarowania wodami. 
Zawiera szereg danych zebranych w jednym miejscu 

Mapy ryzyka powodziowego, czyli ocena prawdopodobieństwa, 
kiedy może dojść do powodzi, wymagają jednak lokalnego i punk-
towego uaktualniania. Należy sprawdzać o jakim terenie jest mowa 
przy zagrożeniu tzw. wodą stuletnią czy też dziesięcioletnią. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

1. ochrona przeciwpowodziowa 
2. sporządzenia map zagrożenia powodziowego 
3. sporządzenia map ryzyka powodziowego 

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Drony zbierałyby dane i natychmiast poddawały je korelacji 
z ISOK. Jeśli zmiana w terenie zaistniałaby, odpowiedni meldunek 
trafiałby do powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. 
Teledetekcja ujawniłaby też nielegalne zabudowy i hałdy na tere-
nie zalewowym

częstotliwość Regularne obloty co najmniej raz w miesiącu. 
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OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

budynek mieszkalny 
w obszarze zagrożenia powodziowego [głębokość wody w m]:

budynek o znaczeniu społecznym
w obszarze zagrożenia powodziowego [głębokość wody w m]:

≤ 2,0 >2,0

≤ 2,0 >2,0

oznaczenie budynku o znaczeniu społecznym: 
      - żłobek,                 - przedszkole,       - szkoła,
    - jednostki Policji,        - jednostki ochrony przeciwpożarowej,       - jednostki Straży Granicznej,
         - szpital,        - sanatorium,          - dom pomocy społecznej, dom opieki, hospicjum,
           - centrum handlowo-usługowe,    - hotel,            - dom wypoczynkowy,
              - dom wychowawczy,           - zakład karny, zakład poprawczy, areszt śledczy

żłb. przedszk. szk.
P
szpit.
c. han. H

d. op.

z. kar.d. wych.

san.
d. wyp.

2wartość potencjalnych strat powodziowych [zł/m ]

obszary, dla których nie oblicza się strat

≤ 1

2 - 50

51 - 150

> 600

151 - 300

301 - 600

kilometr rzeki50

wody powierzchniowe

!

zapora boczna

granica powiatu

granica gminy

wał przeciwpowodziowy

granica miejscowości znajdującej się w obszarze zagrożenia powodziowego

granica części miejscowości znajdującej się w obszarze zagrożenia powodziowego

obszar szczególnego zagrożenia powodzią

cieki naturalne i kanały

granica państwa

granica województwa

rem. SG

nazwa miasta i szacunkowa liczba mieszkańców zagrożonych powodzią

nazwa części miasta lub wsi i szacunkowa liczba mieszkańców
zagrożonych powodzią

nazwa wsi i szacunkowa liczba mieszkańców zagrożonych powodzią

KALISZ
1380

Rypinek
15

Chotów
52
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3  Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczysz-
czalni ścieków 

potrzeba informacyjna Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bez-
odpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast właściciele nie-
ruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nie-
czystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie 
umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednost-
kę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich 
umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Samorządowcy chcieliby na bieżąco weryfikować ewidencję bez 
udziału mieszkańca i dopiero go wzywać do wyjaśnień w razie 
wykrycia rozbieżności. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków i zbior-
ników bezodpływowych 

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Podczas oblotów fotogrametrycznych jednocześnie można ewi-
dencjonować powierzchnię biologiczną, wykrywać kompostowniki 
i wyszukiwać zbiorniki bezodpływowe oraz oczyszczalnie ścieków. 
Zebrany materiał w drodze uczenia maszynowego (technologia 
sztucznej inteligencji) byłby korelowany z właściwymi ewidencja-
mi. Urzędnik dostawałby informację wyłącznie wtedy, gdy nastąpi-
ła zmiana, aby uniknąć przeciążenia informacyjnego. 

częstotliwość Sukcesywnie przez cały rok. 

podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach.
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4  Wykrywanie nielegalnego zrzutu ścieków do rowów melioracyjnych, 
potoków, rzek i jezior, lokalizacja wpustów ściekowych – ewidencja 
nielegalnych odpływów i przyłączy do cieków wodnych

potrzeba informacyjna Wciąż wiele osób uważa, że najtaniej pozbyć się ścieków poprzez 
ich zrzut wprost do gleby, na pole, do przydrożnego rowu meliora-
cyjnego albo wręcz kanalizacji deszczowej. Kontrole doraźne nie 
są efektywnym narzędziem walki z tym procederem. 

Samorządowcy liczą, że technologie cyfrowe pomogą im wykry-
wać sprawców tych przestępstw i zapobiegać zanieczyszczeniom 
środowiska. 

zadanie w regulaminach 
organizacyjnych gmin – 
przykłady

realizacja zadań z zakresu zadrzewień i zalesień oraz z zakresu 
gospodarki wodno – ściekowej

potencjał do zastosowa-
nia dronów

Do walki z tym procederem świetnie nadają się drony wyposażone 
w kamery termowizyjne, które wieczorami patrolowałyby okolicę. 
W momencie wykrycia nielegalnego zrzutu oprogramowanie 
powiadamiałoby Straż Miejską, Policję i urzędników wydziału 
środowiska. Mógłby to być system autonomiczny, ew. sterowany 
przez wyszkoloną ekipę. 

częstotliwość Sukcesywnie przez cały rok. 

podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
2. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
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Deklarowane potrzeby informacyjne w gminach GZM 
objętych badaniem jakościowym  możliwe do zaspokojenia 

z wykorzystaniem dronów – podstawą są zadania samorządowe 
określone w regulaminach organizacyjnych 
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Ilość potrzeb zgłoszonych przez badanych w poszczególnych gminach 8 13 22 4 8 3 4 14 21 9 12 6 17 16 8 17 9 6 19 5 11 14 16

Odpady, wyrobiska 40

Dzikie wysypiska komunalne - identyfikacja lokalizacji, monitoring 
prewencyjny w tym ogródków działkowych

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dzikie wysypiska - składy przemysłowe - kontrola, pomiar wielkości, 
pomiar temperatury, identyfikacja ad hoc sprawców

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Składy opadów - kontrola składu i rodzaju odpadów, pomiar wielkości 
hałd, pomiar temperatury

7 1 1 1 1 1 1 1

Monitoring cieplny hałd 7 1 1 1 1 1 1 1

Monitoring nielegalnych wyrobisk surowców szklanych - monitoring 
zmiany, pomiar objętości, ad hoc - identyfikacja i dokumentacja 

sprawców

2 1 1

Stosunki wodne na terenie gminy 28

Inwentaryzacja rowów melioracyjnych, kontrola przepustowości, 
identyfikacja stanu i wysokości wałów i terenów zalewowych

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tereny zalewowe podczas opadów nawalnych 7 1 1 1 1 1 1 1

Wały przeciwpowodziowe - Monitoring ruchów gruntu i zmiany 
stosunków wodnych, identyfikacja terenów zalewowych - Numeryczny 

Model Terenu (NMT)

6 1 1 1 1 1 1

Monitoring wałów wszelkich czterostronny (stan, wysokość, 
prewencyjne odstraszanie osób i pojazdów w celu uniknania ich 

degradacji i nielegalnych połowów, obserwacja ad hoc ich zachowania 
podczas wysokich stanów

5 1 1 1 1 1

Kontrola nieruchomości 81

Kotrola i inwentaryzacja kompostowników - obecność (podczerwień) 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Identyfikacja zrzutu ścieków do cieków wodnych (podczerwień) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Identyfikacja zrzutu ścieków na tereny sąsiednie (podczerwień) 3 1 1 1

Identyfikacja/ewidencja szamb 2 1 1

Tabela potrzeb inform
acyjnych

1/3

Sławków
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Deklarowane potrzeby informacyjne w gminach GZM 
objętych badaniem jakościowym  możliwe do zaspokojenia 

z wykorzystaniem dronów – podstawą są zadania samorządowe 
określone w regulaminach organizacyjnych 
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Ilość potrzeb zgłoszonych przez badanych w poszczególnych gminach 8 13 22 4 8 3 4 14 21 9 12 6 17 16 8 17 9 6 19 5 11 14 16

Odpady, wyrobiska 40

Dzikie wysypiska komunalne - identyfikacja lokalizacji, monitoring 
prewencyjny w tym ogródków działkowych

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dzikie wysypiska - składy przemysłowe - kontrola, pomiar wielkości, 
pomiar temperatury, identyfikacja ad hoc sprawców

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Składy opadów - kontrola składu i rodzaju odpadów, pomiar wielkości 
hałd, pomiar temperatury

7 1 1 1 1 1 1 1

Monitoring cieplny hałd 7 1 1 1 1 1 1 1

Monitoring nielegalnych wyrobisk surowców szklanych - monitoring 
zmiany, pomiar objętości, ad hoc - identyfikacja i dokumentacja 

sprawców

2 1 1

Stosunki wodne na terenie gminy 28

Inwentaryzacja rowów melioracyjnych, kontrola przepustowości, 
identyfikacja stanu i wysokości wałów i terenów zalewowych

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tereny zalewowe podczas opadów nawalnych 7 1 1 1 1 1 1 1

Wały przeciwpowodziowe - Monitoring ruchów gruntu i zmiany 
stosunków wodnych, identyfikacja terenów zalewowych - Numeryczny 

Model Terenu (NMT)

6 1 1 1 1 1 1

Monitoring wałów wszelkich czterostronny (stan, wysokość, 
prewencyjne odstraszanie osób i pojazdów w celu uniknania ich 

degradacji i nielegalnych połowów, obserwacja ad hoc ich zachowania 
podczas wysokich stanów

5 1 1 1 1 1

Kontrola nieruchomości 81

Kotrola i inwentaryzacja kompostowników - obecność (podczerwień) 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Identyfikacja zrzutu ścieków do cieków wodnych (podczerwień) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Identyfikacja zrzutu ścieków na tereny sąsiednie (podczerwień) 3 1 1 1

Identyfikacja/ewidencja szamb 2 1 1

Sławków
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Deklarowane potrzeby informacyjne w gminach GZM 
objętych badaniem jakościowym  możliwe do zaspokojenia 

z wykorzystaniem dronów – podstawą są zadania samorządowe 
określone w regulaminach organizacyjnych 
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Boxy i wiaty śmietnikowe - kontrola położenia (przyporządkowanie 
do nieruchomości), identyfikacja segregacji, identyfikacja napełnienia 

(kontrola firmy wywożącej)

5 1 1 1 1 1

Monitoring procesu usuwania azbestu z terenu gminy 4 1 1 1 1

Kontrola, weryfikacja granic nieruchomości 3 1 1 1

Monitoring inwestycji na nieruchomościach 3 1 1 1

Monitoring wycinki drzew na nieruchomościach 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlane - monitoring retencji na 

nieruchomosci

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zmiana stosunków wodnych pomiędzy nieruchomościami na skutek 
inwestycji

8 1 1 1 1 1 1 1 1

Tereny zielone gminy 28

Inwentaryzacja parków 5 1 1 1 1 1

Baza zieleni (w tym mapa korony drzew) 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stan gleby (przydatność do uprawy, obecność związków szkodliwych) 1 1

Straty w uprawach w okresach suszy, szacowanie wielkosci obszarów 
objętych odszkodowaniem

2 1 1

Monitoring ad hoc wypalanych traw, bel słomy, pożar lasu, pomoc OSP 1 1

OZE 15

Stosunki wietrzne pod kątem OZE 4 1 1 1 1

Mapa odległosci od zabudowań - pod kątem instalacji OZE 4 1 1 1 1

Mapa potencjału solarnego (mapa nasłonecznienie dachów pod kątem 
instalacji paneli fotowoltaicznych)

7 1 1 1 1 1 1 1

Geodezja 30

Aktualizacja ortofotomapy, wspólne opracowanie dla Metropolii 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inwentaryzacja budynków 6 1 1 1 1 1 1
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Deklarowane potrzeby informacyjne w gminach GZM 
objętych badaniem jakościowym  możliwe do zaspokojenia 

z wykorzystaniem dronów – podstawą są zadania samorządowe 
określone w regulaminach organizacyjnych 
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Boxy i wiaty śmietnikowe - kontrola położenia (przyporządkowanie 
do nieruchomości), identyfikacja segregacji, identyfikacja napełnienia 

(kontrola firmy wywożącej)

5 1 1 1 1 1

Monitoring procesu usuwania azbestu z terenu gminy 4 1 1 1 1

Kontrola, weryfikacja granic nieruchomości 3 1 1 1

Monitoring inwestycji na nieruchomościach 3 1 1 1

Monitoring wycinki drzew na nieruchomościach 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej 
w odniesieniu do powierzchni działki budowlane - monitoring retencji na 

nieruchomosci

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zmiana stosunków wodnych pomiędzy nieruchomościami na skutek 
inwestycji

8 1 1 1 1 1 1 1 1

Tereny zielone gminy 28

Inwentaryzacja parków 5 1 1 1 1 1

Baza zieleni (w tym mapa korony drzew) 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stan gleby (przydatność do uprawy, obecność związków szkodliwych) 1 1

Straty w uprawach w okresach suszy, szacowanie wielkosci obszarów 
objętych odszkodowaniem

2 1 1

Monitoring ad hoc wypalanych traw, bel słomy, pożar lasu, pomoc OSP 1 1

OZE 15

Stosunki wietrzne pod kątem OZE 4 1 1 1 1

Mapa odległosci od zabudowań - pod kątem instalacji OZE 4 1 1 1 1

Mapa potencjału solarnego (mapa nasłonecznienie dachów pod kątem 
instalacji paneli fotowoltaicznych)

7 1 1 1 1 1 1 1

Geodezja 30

Aktualizacja ortofotomapy, wspólne opracowanie dla Metropolii 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inwentaryzacja budynków 6 1 1 1 1 1 1
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Deklarowane potrzeby informacyjne w gminach GZM 
objętych badaniem jakościowym  możliwe do zaspokojenia 

z wykorzystaniem dronów – podstawą są zadania samorządowe 
określone w regulaminach organizacyjnych 
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Monitoring ruchów ziemi - odszkodowanie, planowanie inwestycji 2 1 1

Jakość powietrza 26

Zanieczyszczenie powietrza (przekroczenie dopuszczalnych norm) 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mapa korytarzy powietrznych - jakość powietrza (modele 3D budynków 
i korytarze powietrzne)

5 1 1 1 1 1

Pozostałe 14

Mapa akustyczna (hałasu) 6 1 1 1 1 1 1

Identyfikacja i monitoring reklam 3 1 1 1

Stan dróg publicznych (rozmieszczenie i stan nawierzchni dróg) - ad hoc 4 1 1 1 1

Poszukiwanie osób - ad hoc 1 1
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Deklarowane potrzeby informacyjne w gminach GZM 
objętych badaniem jakościowym  możliwe do zaspokojenia 

z wykorzystaniem dronów – podstawą są zadania samorządowe 
określone w regulaminach organizacyjnych 
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Monitoring ruchów ziemi - odszkodowanie, planowanie inwestycji 2 1 1

Jakość powietrza 26

Zanieczyszczenie powietrza (przekroczenie dopuszczalnych norm) 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mapa korytarzy powietrznych - jakość powietrza (modele 3D budynków 
i korytarze powietrzne)

5 1 1 1 1 1

Pozostałe 14

Mapa akustyczna (hałasu) 6 1 1 1 1 1 1

Identyfikacja i monitoring reklam 3 1 1 1

Stan dróg publicznych (rozmieszczenie i stan nawierzchni dróg) - ad hoc 4 1 1 1 1

Poszukiwanie osób - ad hoc 1 1
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Analizy geoinformacyjne: Robert Jędrzejczak,  
geograf, ekspert w zakresie systemów informacji przestrzennej  

Obloty dronowe i analizy przeprowadziła Grupa Tomkov oraz SkySnap Sp. z o. o. 

Fundacja „Instytut Mikromakro”  stawia na popularyzację strategicznego my-
ślenia o państwie, społeczeństwie i gospodarce zarówno w skali mikro – na po-
ziomie lokalnej grupy działania, samorządu, czy też firmy, jak i w skali makro – 
na poziomie ogólnokrajowym i globalnym. „Programmamus futura” – oto nasze 
motto. Dążymy do społecznej akceptacji dronów, robotów i innych technologii 
przemysłu 4.0.

Autorzy dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nasze prace, 
szczególnie zaś Pawłowi Waligórze z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego i Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutowi Lotnictwa. 






