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INFORMACJA 
PRZESTRZENNA  

W AQUA S.A. – obszary 
zastosowań 

 



PROSTA KONSTRUKCJA 

OLBRZYMI POTENCJAŁ 

  kombinacja tylko trzech elementów 

geometrycznych (punkty, linie i poligony), GIS to 

dane, sprzęt, oprogramowanie i ludzie, 

 baza danych którą można zobaczyć, mapa jest 

wizualizacją danych opisowych, dzielenie się 

informacją – poprawa komunikacji, 

 od prostych, intuicyjnie obsługiwanych narzędzi, do 

zaawansowanych aplikacji edycyjnych SONET czy 

ArcGIS,   

 złożone analizy przestrzenne i bazodanowe 

niemożliwe do wykonania w inny sposób. 

 

 

 



POŁOŻENIE 



HISTORIA POWSTANIA 

 1994-1997 pierwsze eksperymenty z mapą 

numeryczną, 

 1995 schemat sieci w MapInfo, pierwsza analiza 

przestrzenna – możliwość odprowadzenia wód 

deszczowych do cieków naturalnych dla sprawy 

prowadzonej przez Urząd Antymonopolowy, 

 1997 testy ArcInfo wersja na system UNIX na 

wybranych 6 sekcjach mapy zasadniczej centrum 

miasta Bielska-Białej, 

 

 

 

 



HISTORIA POWSTANIA 

 

 1999/2000 rozpoczęcie wdrożenia docelowego 

systemu GIS współpraca z HSL Katowice, 

 2002 AQUA zauważona w biuletynie ESRI „GIS for 

Utilities in Europe”, 

 2003 udostępnienie danych systemu GIS 

wszystkim pracownikom AQUA S.A., 

 2003-2007 aktualizacja danych GIS o informacje 

zawarte w dokumentacji odbiorowej zgromadzonej 

w centralnym archiwum. 

 

 

 

 



ORGANIZACJA 
DANYCH 

 dane systemu GIS skojarzone z informacją 

dostępną w SAP, Billing, Mis-Przyłącza, Baza 

Roszczeń itd, Archiwum itd., 

 pola umożliwiające komunikację pomiędzy bazami, 

numer ST, LF - lokalizacja funkcjonalna, numer 

punktu billingowego, nr dokumentacji, 

 sprawne poruszanie się w dużych zbiorach danych 

przechowywanych w różnych bazach. 



OBSZARY 
ZASTOSOWAŃ 

 sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z armaturą, 

prowadzenie bazy GIS w zakresie jej budowy, 

aktualizacji i rozwoju,  

 aktualizacja bazy GIS na podstawie inwentaryzacji 

powykonawczych (inwestycje własne, gminne, 

awarie, własne dane pomiarowe), 

 kontrola inwestycji projekt – wykonanie zestawienia 

rzeczowego wystawienie dokumentu OT, 

 wodomierze, punkty adresowe, awarie, punkty 

pomiaru jakości wody, wydzielone obszary 

pomiarowe, obszary spływu ścieków, zlewnie 

kanalizacyjne itp.,  



OBSZARY 
ZASTOSOWAŃ 

 projektowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne, 

koncepcje rozwoju sieci, plany inwestycyjne, 

 obsługa roszczeń i służebności,  

 wyznaczanie, zmiany i likwidacja obszarów 

aglomeracji (oczyszczanie ścieków komunalnych), 

 wypisy z rejestru gruntów wykonywane „od ręki” dla 

potrzeb eksploatacji, obsługi klienta czy roszczeń, 

 załączniki do umów dzierżawy, przejęcia sieci, 

mapy z ustalonymi granicami własności, 

 źródło danych do powstających modeli 

hydraulicznych. 



Inwestycje własne 



Inwestycje własne 



Płatności przejściowe 



Kontrola odtworzonych nawierzchni 



Kontrola oświadczeń 



Roboty awaryjne 



Roboty awaryjne 



Służebności 



Wody Polskie 



Mapy do umów zakupu lub dzierżawy 



Wypisy z rejestru gruntów  

wspomaganie inwestycji, wsparcie 

eksploatacji 



Warstwy projektowe 



Modelowanie sieci 



Analiza własności sieci - umowy 



Ustalanie granic aglomeracji 



Białe plamy 



Przykłady map tematycznych 

Zarządcy budynków 



Przykłady map tematycznych 

Granice własności 



Przykłady map tematycznych 

Kanalizacja wg. daty budowy 

 



Przykłady map tematycznych 

Wnioski i skargi mieszkańców 



Przykłady map tematycznych 

Granice własności – automatyczne etykiety 



Przykłady map tematycznych 

Awarie, hydranty, punkty pomiaru jakości wody 



Hydranty ppoż. 

 



Wydzielone obszary opomiarowane 



Schemat  

sieci  

kanalizacyjnej 



ANALIZA PORÓWNAWCZA 

Środki trwałe – SAP v GIS 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


