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Dane wysokościowe



Dane wysokościowe – chmura punktów ALS

10 cm dokładności

4-12 punktów/m2

klasyfikacja+RGB

numeryczny model terenu

numeryczny model pokrycia terenu



Dane wysokościowe – numeryczny model terenu



Dane wysokościowe - numeryczny model pokrycia 
terenu



Dane wysokościowe

Standard 1 – 4 pkt/m2 – 274 000 km2

Standard 2 – 12 pkt/m2 – 13 769 km2

Standard 1 – 4 pkt/m2 – 26 601 km2 – dokończenie

Standard 2 – 12 pkt/m2 – 7 505 km2 – aktualizacja

2011-2015 – 93% kraju CAPAP 2016-2018 – 7% + aktualizacja

6 umów na produkcję – 8,9 mln

1 umowa na KJ – 1,3 mln

34 106 km2



Dane wysokościowe – stan prac
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Dane wysokościowe - zastosowania

zarządzanie ryzykiem powodziowym

nauka/edukacja / badaniabezpieczeństwo wew. i zarządzenie kryzysowe

ubezpieczenia

prace GiK

geologia

planowanie przestrzenne

gospodarka zasobami leśnymi

ochrona środowiska

gospodarka wodna

offline
1.3 mld PLN

ROK

e-usługi?

projektowanie odnawialnych źródeł energii

modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

projektowanie i realizacja inwestycji drogowych

renaturyzacja sieci hydrograficznej

identyfikacja przeszkód lotniczych

modelowanie 3D przestrzeni

badania archeologiczne

modelowanie budowy geologicznej

projektowanie lokalizacji nadajników

analizy środowiskowe

analizy przyrostu roślinności 

analizy widoczności

analizy cyrkulacji powietrza

projektowanie linii przesyłowych



Modele 3D budynków – współpraca
Udział GUGiK w pracach Grupy 3D SIG

Wymiana najlepszych praktyk w zakresie produkcji i wykorzystania danych 3D

Budowanie kompetencji w GUGiK dzięki współpracy z najlepszymi ekspertami w EU 

Możliwość konsultacji założeń produkcji, kontroli jakości i dostępności baza danych 3D

www.eurosdr.net



Modele 3D budynków - przygotowania

2015.10 Uruchomienie CAPAP

2015.09 Testowanie pilotażowego Portalu 3D – konsultacja wymagań interesariuszy

2014.12 Warsztaty konsultacyjne z interesariuszami - 92 organizacje

2014.10 Ekspertyza dotycząca budowy modeli 3D budynków dla Polski

2014.05 Badanie potrzeb interesariuszy danych 3D w Polsce - 650 organizacji

2013 włączenie się w prace EuroSDR



Modele 3D budynków

Standard OGC CityGML

LOD 2

ALS+BDOT / bez tekstur

3DCityDB – open source

e-usługi - geoportal 3D – wizualizacja i analizy



Modele 3D budynków

65% kraju 

2 umowy na produkcję – 20,7 mln PLN

1 weryfikator – 3,2 mln PLN

10 468 400 budynków



Modele 3D budynków – stan prac
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Gospodarka przestrzenna/Architektura/Urbanistyka

Ochrona środowiska/Odnawialne Źródła Energii

Symulacje/Edukacja/Badania/Rozrywka

Turystyka / Rekreacja / e-handel / portale miastBezpieczeństwo / Zarządzanie kryzysowe

Telekomunikacja / Zarządzanie infrastrukturą / Przemysł

www.spatialist.com.my

www.airpano.com

www.barco.com

Modele 3D budynków – zastosowania



Archiwalne zdjęcia lotnicze

443 000 zdjęć lotniczych

3 umowy na produkcję – 2 mln PLN

1 weryfikator – 0,47 mln PLN

Okres 1955 -1990
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Archiwalne zdjęcia lotnicze - zastosowania

rekonstrukcje układów koryta rzek/linii brzegowej

sprawy sądowe związane z nieruchomościami, określanie granic katastralnych

detekcja zniszczonych zabytków (tworzenie rekonstrukcji)

analizy nad osadnictwem

analizy leśne- określanie fizjonomii/typu zbiorowisk/torfowisk

studia nad rolnictwem

rekonstrukcje układów koryta rzek/linii brzegowej

badania archeologiczne

identyfikacja samowoli budowlanych

24 000 zdjęć
ROK

SOPOT 2008 SOPOT 2013 SOPOT 2018



BDOT10K
60 335 739 obiektów

9 kategorii klas obiektów 58 klas obiektów

SIEĆ WODNA 

SIEĆ KOMUNIKACYJNA

SIEĆ UZBROJENIA TERENU

POKRYCIE TERENU

BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA

KOMPLEKSY UŻYTKOWANIA TERENU

TERENY CHRONIONE

JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO

OBIEKTY INNE

budynek - BUBD budowla inżynierska - BUIN 

budowla hydrotechniczna - BUHD budowla sportowa - BUSP

wysoka budowla techniczna - BUWT

zbiornik techniczny - BUZT

umocnienie drogowe, kolejowe i wodne - BUUO

budowla ziemna - BUZM

urządzenie transportowe - BUTR inne urządzenie techniczne - BUIT

budowla cmentarna - BUCM

inna budowla - BUIB



BDOT10K – zakres i stan prac
obszar aktualizacji 14 974 km2

5 umów na produkcję 4,6 mln PLN 

1 umowna na KJ – 0,3 mln PLN

100%

odebrane w produkcji planowane



cały kraj  - 2,6 lat

tereny zurbanizowane - 1,9 lat 

wskaźnik aktualności – 2017 rok

BDOT10K - aktualność



BDOT10K – zastosowania

zarządzanie ryzykiem powodziowym

nauka/edukacja / badania

bezpieczeństwo wew. i zarządzenie kryzysowe

ubezpieczenia
prace GiK

planowanie przestrzenne

ochrona środowiska

gospodarka wodna

offline
0,6 mld PLN

ROK

e-usługi
26.2 mld PLN

ROK

projektowanie odnawialnych źródeł energii

Krajowy Punkt Dostępu do informacji o ruchu drogowym

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Uniwersalny Moduł Mapowy

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski

audyt krajobrazowy

mapy emisji
analizy pokrycia i użytkowania terenu

lokalizacja miejsc składowania odpadów

źródło tematów IIP

analizy środowiskowe

mapy hałasu



Procesy generalizacji BDOT10K - budynki

25k 50k 100k

- budynek mieszkalny wielorodzinny (skala 1:10 000)

- budynek użyteczności publicznej (skala 1:10 000)

- budynek zgeneralizowany do skali 1:25 000

- budynek zgeneralizowany do skali 1:50 000

- budynek zgeneralizowany do skali 1:100 000

Kryteria wielkościowe:
skala 1:25 000
powierzchnia ≥ 180 m2 – znak w skali
powierzchnia < 180 m2 i powierzchnia > 100 m2  – symbol

skala 1:50 000
powierzchnia ≥ 500 m2 – znak w skali
powierzchnia < 500 m2 i powierzchnia ≥ 200 m2  – symbol

skala 1:100 000
powierzchnia ≥ 1500 m2 – znak w skali
powierzchnia < 1500 m2 i powierzchnia ≥ 1000 m2  – symbol



Procesy generalizacji BDOT10K
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Mapy dla niewidomych i słabowidzących

Dostosowanie treści szkolnego Atlasu geograficznego do nowego programu nauczania (2004 rok)

Aktualizacja na podstawie zgeneralizowanych danych BDOT10 i BDOO 

Udostępnienie map Atlasu w katalogu zasobów publicznych CAPAP z możliwością ich pobierania

Utworzenie kompozycji mapowej dla usługi kafli wektorowych z danych BDOT10K i BDOO przeznaczonej dla osób słabowidzących

fundacje bibliotekiośrodki rehabilitacyjneośrodki szkolno-wychowawczeszkoły instytutyPolski Związek Niewidomych


