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INFORMACJE OGÓLNE WERYFIKACJA UTWORZENIA WERYFIKACJA DOSTOSOWANIA WERYFIKACJA ZASILENIA NAJCZĘSTSZE BŁĘDY 



Informacje ogólne 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

na weryfikację procesu dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do 

obowiązującego modelu danych GESUT 

 

Numer referencyjny: BO-ZP.2610.4.2017.GI.GESUT 

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2017-powyzej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/weryfikacja-realizacji-

procesu-dostosowania-danych-o-sieciach-uzbrojenia-terenu-do-obowiazujacego-modelu-danych-gesut 

 

Rozdział 4. Weryfikacja Produktów Zamówień GESUT 

 

Weryfikator:  

SmallGIS Sp. z o.o., ul Wadowicka 8a, 30-415 Kraków 
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weryfikacja 

Weryfikacja obejmująca 
prace geodezyjne 

wykonywane na potrzeby 
utworzenia inicjalnej bazy 

danych GESUT 

4.2.1 OPZ 

Weryfikacja obejmująca 
prace geodezyjne 

wykonywane na potrzeby 
dostosowania powiatowej 
bazy GESUT do zgodności z 
obowiązującym modelem 

danych 

4.2.2 OPZ  
Weryfikacja zasilenia 

systemu teleinformatycznego 

4.3 OPZ 

 

OPCJA 

Informacje ogólne 
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Weryfikacja obejmująca prace geodezyjne wykonywane na 

potrzeby utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT 
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Zakres weryfikacji 

wynik 
weryfikacji 

- raport 

czy Produkty przekazywane 
przez Wykonawców GESUT 

obejmują pełny obszarowo i 
merytorycznie zakres 

opracowania wynikający z 
OPZ ? 

weryfikacja poprawności 
wykonania prac związanych 

z przekształceniem 
analogowych map 

zasadniczych do postaci 
rastrowej 

weryfikacja poprawności 
wykonania prac związanych 
z utworzeniem cyfrowych 

zbiorów inicjalnej bazy 
danych GESUT 

poprawność sporządzenia 
dokumentacji technicznej 
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 

1. Weryfikacja wykorzystania materiałów PZGiK 

Weryfikacja polega na sprawdzeniu czy informacje, zawarte w operatach technicznych PZGiK, 

zostały w prawidłowy sposób przetworzone przez Wykonawcę GESUT, w celu utworzenia 

inicjalnej bazy danych GESUT oraz czy obiekty przestrzenne inicjalnej bazy danych GESUT 

cechują się zgodnością z treścią źródłowych materiałów PZGiK.  

 . 
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 

1. Weryfikacja wykorzystania materiałów PZGiK 

czy analiza materiałów źródłowych uwzględnia wszystkie materiały przekazane 
przez Starostę? 

czy obiekty znajdujące się w operatach jednostkowych znajdują się w inicjalnej 
bazie danych GESUT? 

czy współrzędne obiektów z każdego weryfikowanego operatu odpowiadają 
współrzędnym odpowiednich obiektów w inicjalnej bazie danych GESUT? 

czy prace geodezyjne związane ze zmianą układu współrzędnych zostały 
wykonane zgodnie z zapisami OPZ na realizację Umów GESUT? 

czy w analizie materiałów źródłowych umieszczono poprawne informacje na 
temat sposobu wykorzystania materiału zasobu? 

•Pl-2000 
•PL-KRON86-NH 

 lub  
•PL-EVR2007-NH 
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 

1. Weryfikacja wykorzystania materiałów PZGiK 

PRÓBKA 

20% materiałów PZGiK zawierających wyniki pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, 

ale nie więcej niż: 

150 operatów 
jednostkowych 

wiejskie i miejskie jednostki 
ewidencyjne   

300 operatów 
jednostkowych 

miejskie jednostki 
ewidencyjne , dla których  

Wykonawca otrzymał więcej 
niż 4 tys. operatów  
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2. Weryfikacja kalibracji map zasadniczych   

 

§ 48 i 49 Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

 

1. Kalibrację rastrów map analogowych wykonuje się przy wykorzystaniu co najmniej 20 punktów dostosowania, 

położonych na arkuszu objętym kalibracją, rozmieszczonych równomiernie na granicy zewnętrznej oraz wewnątrz 

transformowanego obszaru, z zachowaniem dokładności transformacji wyrażonej błędem średnim transformacji nie 

większym niż: 

1. 0,20 m – w przypadku mapy w skali 1:500; 

2. 0,40 m – w przypadku mapy w skali 1:1000; 

3. 0,80 m – w przypadku mapy w skali 1:2000; 

4. 2,00 m – w przypadku mapy w skali 1:5000. 

  

 

Sposób wykonania czynności weryfikujących 
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 

czy zapewniono prawidłowe parametry skanowania? 

czy proces kalibracji został wykonany na odpowiedniej liczbie punktów 
dostosowania? 

czy osiągnięta została wymagana dokładność kalibracji? 

2. Weryfikacja kalibracji map zasadniczych   
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 

PRÓBKA 

100% metryk kalibracji rastrów 

Niezależne pomiary kartometryczne na punktach innych 
niż punkty dostosowania wykorzystane w procesie 

kalibracji - 10% arkuszy mapy zasadniczej dla każdej 
weryfikowanej jednostki ewidencyjnej, w której 

przekształcane są analogowe arkusze mapy zasadniczej 
do postaci cyfrowej 

 

2. Weryfikacja kalibracji map zasadniczych   
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3. Weryfikacja dokładności wektoryzacji 

Sposób wykonania czynności weryfikujących 

Weryfikacja polega na sprawdzeniu czy digitalizacja ekranowa obiektów pozyskiwanych do inicjalnej 

bazy danych GESUT została wykonana z należytą starannością. Polega na wizualnym porównaniu 

zawartości roboczej bazy GESUT z treścią obrazu rastrowego w celu wyeliminowania braków oraz 

błędów grubych.   

 . 
PRÓBKA 

10% 

 arkuszy mapy zasadniczej dla każdej 
weryfikowanej jednostki ewidencyjnej 
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4. Weryfikacja wykorzystania materiałów dotyczących podmiotów władających 

sieciami uzbrojenia terenu   

 

Decyzje o pozwoleniu na budowę 

Zgłoszenia budowy 

Zawiadomienia o 

zakończeniu budowy sieci 

uzbrojenia terenu 

Protokoły z narad 

koordynacyjnych / 

dokumenty 

zgromadzone przez 

zespoły uzgadniania 

dokumentacji 

projektowej 

Sposób wykonania czynności weryfikujących 

Pisemne informacje udostępnione 

przez Starostę, wynikające z 

innych źródeł 
PRÓBKA 

10% 

 materiałów zawierających informacje o podmiotach 
władających sieciami uzbrojenia terenu w ramach 

każdej jednostki ewidencyjnej 
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5. Weryfikacja redakcji kartograficznej  

KR_ObiektKarto 

KR_Etykieta 

Sposób wykonania czynności weryfikujących 

Weryfikacja poprawności rozmieszczenia elementów 

mapy zasadniczej których źródłem jest powiatowa 

baza GESUT pod kątem występowania konfliktów 

graficznych. 

 . 

PRÓBKA 

10% 

 arkuszy mapy zasadniczej dla każdej 
weryfikowanej jednostki ewidencyjnej 

INFORMACJE OGÓLNE WERYFIKACJA UTWORZENIA WERYFIKACJA DOSTOSOWANIA WERYFIKACJA ZASILENIA NAJCZĘSTSZE BŁĘDY 



6. Weryfikacja skompletowania dokumentacji technicznej   

  

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 

tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego  

(Dz. U.  2011 nr 263 poz. 1572) 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego  

(Dz. U. 2013 poz. 1183) 

Sposób wykonania czynności weryfikujących 
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 

czy  przekazana do weryfikacji dokumentacja  jest kompletna? 

czy przekazana do weryfikacji dokumentacja została podzielona 
na asortymenty zgodnie z rozporządzeniem PZGiK?  

czy pliki zawierające dokumenty elektroniczne oznaczono 
zgodnie z rozporządzeniem PZGiK? 

czy dokumenty zostały ponumerowane? 

czy dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami 
prawa? 

czy przekazane dokumenty elektroniczne posiadają podpis 
elektroniczny? 

6. Weryfikacja skompletowania dokumentacji technicznej   

  

 

robocza baza danych 
GESUT 
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7. Weryfikacja syntaktyczna i semantyczna  

  

 

GML Raport błędów XSD 

Poprawność powiązań 

GML 

Krotność relacji 

Spełnianie ograniczeń 
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 



Sposób wykonania czynności weryfikujących 

czy  wartości atrybutów są zgodne z typem dziedziny? 

czy atrybuty obiektów przyjmują dopuszczalne wartości słownikowe? 

czy  obiekty roboczej bazy danych spełniają ograniczenia dotyczące liczności 
atrybutów?  

czy  obiekty roboczej bazy danych spełniają ograniczenia dotyczące wartości 
atrybutów?  

czy w przypadku braku możliwości wypełnienia atrybutu oznaczonego 
stereotypem voidable zastosowano wartość specjalną? 

czy w roboczej bazie danych  występują prawidłowe relacje między klasami 
obiektów? 

7. Weryfikacja syntaktyczna i semantyczna  
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8. Weryfikacja geometrii i topologii obiektów   

  

  

 

Zdublowane wierzchołki 

Zapętlenia linii 

Uskoki linii 

Niedociągnięcia połączeń 

dwóch linii 

Przeciągnięcia połączeń 

dwóch linii 

Bliskie sąsiedztwo 

wierzchołków 

Brakujące segmenty 

obiektów liniowych i 

powierzchniowych 

Segmentacja obiektów na 

granicy jednostki 

ewidencyjnej 

Segmentacja przewodów o 

tej samej wartości 

atrybutów rodzaj sieci i 

funkcja przewodu 

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej 

bazy GESUT (Dz. U. 2015 poz. 1938) 
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 



9. Weryfikacja spójności merytorycznej   

eksploatacja: nadziemny 

 Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy obiekty i ich wartości są poprawne merytorycznie.  

 . 
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 



Sposób wykonania czynności weryfikujących 

czy obiekty zakwalifikowano do właściwej klasy obiektów?   

czy średnice przewodów przyjmują poprawne wartości?  

Np. średnica przewodu = 1 mm 

czy  prawidłowo wypełniono atrybut przebieg obiektów?  

Np. przebieg kratek ściekowych – podziemny 

czy wartości atrybutów charakteryzują się błędami grubymi?  

Np. wartości rzędnych  obiektów GES_PunktOOkreslonejWysokosci 

czy robocza baza danych charakteryzuje się spójnością logiczną?  

Np. obiekty słup i latarnia - wartość atrybutu zLatarnia=0 

czy obiektom pozyskanym w drodze digitalizacji i wektoryzacji przypisano właściwą 
wartość atrybutu IdMaterialu? 

9. Weryfikacja spójności merytorycznej   
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10. Spójność topologiczna między obiektami bazy danych GESUT i EGiB   

INFORMACJE OGÓLNE WERYFIKACJA UTWORZENIA WERYFIKACJA DOSTOSOWANIA WERYFIKACJA ZASILENIA NAJCZĘSTSZE BŁĘDY 

Sposób wykonania czynności weryfikujących 



Weryfikacja obejmująca prace geodezyjne wykonywane na 

potrzeby dostosowania powiatowej bazy GESUT do 

zgodności z obowiązującym modelem danych 
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Zakres weryfikacji 

wynik 
weryfikacji 

czy Produkty przekazywane 
przez Wykonawców GESUT 

obejmują pełny obszarowo i 
merytorycznie zakres 

opracowania wynikający z 
OPZ ? 

weryfikacja poprawności 
wykonania prac związanych 

z dostosowaniem 
cyfrowych zbiorów 

powiatowej bazy GESUT 

poprawność sporządzenia 
dokumentacji technicznej 
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 

1. Weryfikacja dostosowania obiektów i ich atrybutów do zgodności z 

obowiązującym modelem danych 

 

§ 2013 § 2015 

PRÓBKA 

10% 

 obiektów z każdej klasy obiektów dla 
każdej weryfikowanej jednostki 

ewidencyjnej 

INFORMACJE OGÓLNE WERYFIKACJA UTWORZENIA WERYFIKACJA DOSTOSOWANIA WERYFIKACJA ZASILENIA NAJCZĘSTSZE BŁĘDY 



Sposób wykonania czynności weryfikujących 

2. Weryfikacja identyfikatorów IIP oraz historii zmian obiektów  

 

PRÓBKA 

wszystkie obiekty  

powiatowej bazy GESUT 

czy zachowano identyfikatory IIP obiektów? 

czy zachowano historię zmian obiektów? 
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 

3. Weryfikacja poprawności wypełnienia atrybutu kształt urządzenia 

 

PRÓBKA 

10% obiektów  

klasy 
GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia

dla każdej weryfikowanej jednostki 
ewidencyjnej 

czy wypełniono atrybut ksztalturzadzenia? 

czy  wartość atrybutu ksztalturzadzenia jest zgodna z danymi źródłowymi? 
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 

4. Weryfikacja dostosowania geometrii obiektów do zgodności z 

obowiązującym modelem danych, o którym mowa w rozporządzeniu GESUT 

oraz K-GESUT 

 

PRÓBKA 

100% obiektów  

Powiatowej bazy GESUT, które przed 
wykonaniem dostosowania posiadały 

geometrię niezgodną z obecnie 
obowiązującym modelem danych 

Analiza poprawności geometrii oraz przebiegu obiektów klas: GES_Przewod, 

GES_ObudowaPrzewodu, oraz GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia, 

reprezentowanych przez powierzchnię przed wykonaniem dostosowania . 
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Sposób wykonania czynności weryfikujących 

5 
•  Weryfikacja redakcji kartograficznej 

6 
• Weryfikacja skompletowania dokumentacji technicznej 

7 
• Weryfikacja semantyczna 

8 
• Weryfikacja geometrii i topologii obiektów 

9 
• Weryfikacja spójności merytorycznej  

błędy wynikające z procesu 

dostosowania danych przez 

Wykonawcę GESUT 

błędy istniejące w zbiorach danych 

źródłowych przekazanych 

Wykonawcy przez Starostę 
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Weryfikacja zasilenia systemu teleinformatycznego 
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Zakres weryfikacji 

czy zasilenie systemu teleinformatycznego obejmuje pełny obszarowo i merytorycznie 
zakres opracowania? 

czy do systemu zostały zaimportowane obiekty historyczne? 

czy atrybuty obiektów w systemie teleinformatycznym są zgodne z atrybutami 
obiektów zapisanymi w plikach służących do zasilenia systemu teleinformatycznego? 
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Najczęstsze błędy 
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Najczęstsze błędy 

1. Błędna klasyfikacja obiektów 
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2. Brak ciągłości przewodów  

Najczęstsze błędy 
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3. Błędne wartości atrybutów – brak poprawności merytorycznej 

Najczęstsze błędy 
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4. Błędne relacje topologiczne między obiektami 

Najczęstsze błędy 
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5. Błędna geometria obiektów 

Najczęstsze błędy 
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6. Brak segmentacji w miejscu rozgałęziania się przewodów o tej samej funkcji 

Najczęstsze błędy 
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7. Błędna redakcja kartograficzna 

Najczęstsze błędy 
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8. Obiekty nieprzeniesione do archiwum 

Najczęstsze błędy 
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9. Obiekty niepozyskane z materiałów źródłowych 

Najczęstsze błędy 
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Dziękujemy Państwu za uwagę. 

 

Małgorzata Ćwiklińska  

malgorzata.cwiklinska@gugik.gov.pl 

Marta Trawczyńska 

marta.trawczynska@gugik.gov.pl 
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