
Georeferencyjna Baza Danych Obiektów 
Topograficznych 

 (GBDOT) 
wraz z krajowym systemem zarządzania 

Projekt realizowany ze środków 7 osi POIG 2007-2013 
Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 



A - aktualizacja 



 

   Budżet projektu:  176, 2 mln zł 

   Dofinansowanie EFRR w 85%: 149,7 mln zł 

B - budżet 

Wysokość zakontraktowanych środków : 174, 5 mln zł (99%) 

Poniesione wydatki: 165 ,3 mln  zł (94%) 

143 mln zł tj. ok. 80%  budżetu projektu stanowią wydatki na  tworzenie i aktualizację danych 
przestrzennych  



Budowa Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru całego 
kraju. 

Modernizacja podstawowej osnowy wysokościowej 

Pozyskanie Ortofotomapy 

Budowa Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów 
Topograficznych (KSZBDOT) wraz z centrum zapasowym 

Integracja i standaryzacja istniejących baz 

Umożliwienie dostępu do systemu i do baz danych poprzez geoportal.gov.pl  
 

C - cele 



Zawartość baz : 
 - 9 kategorii klas obiektów 
 - 58 klas obiektów BDOT10k /45 klas obiektów BDOO  
 - 428 obiektów BDOT10k / 99 obiektów BDOO 

sieć wodna 

sieć komunikacyjna 

sieć uzbrojenia terenu 

linia napowietrzna 

linia najwyższego napięcia 

linia wysokiego napięcia 

linia średniego napięcia 
pokrycie terenu 

budynki, budowle i urządzenia 

kompleksy użytkowania terenu 

tereny chronione 

jednostki podziału terytorialnego 

obiekty inne 

kategoria klasy 
obiektów 

klasa obiektów obiekt 

D - dane 
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Pokrycie Polski Bazą Danych Obiektów Topograficznych (TBD) 
wg kategorii tematycznych  - 2009 rok 

D - dane 
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Pokrycie Polski Bazą Danych Obiektów Topograficznych (TBD) 
w województwach – 2009 rok 

D - dane 



 
  
Stan zaawansowania 
modernizacji osnowy 
wysokościowej II klasy 
wykonywanej w ramach 
Projektu GBDOT 
 
 

zakończona realizacja modernizacji osnowy finansowana z Projektu GBDOT 

modernizacja osnowy finansowana z Projektu GBDOT, realizacja 2009-2010 

modernizacja osnowy finansowana z Projektu GBDOT, realizacja 2010-2011 

modernizacja osnowy finansowana z Projektu GBDOT, realizacja 2010-2012 

D - dane 



  D - dane 



D - dane 



E - edukacja 



 
 

BDOT10k 
BDOO 
Mapy 

 

CODGiK 
UM 

WODGiK-i 

GUGiK 
Firmy zewnętrzne Firmy zewnętrzne 

F - firmy 
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G - generalizacja 



H - harmonogram 



2007-05-31 

2013-07-30 

2010-07-20 

2015-09-30 

2012-04-30 

2014-12-31 

2012-12-31 

2013-12-31 

2014-06-15 

2015-11-30 

2005-01-28 

2006-01-22 

2007-01-16 

2008-01-10 

2009-01-03 

2009-12-28 

2010-12-22 

2011-12-16 

2012-12-09 

2013-12-03 

2014-11-27 

2015-11-21 

2016-11-14 

Data 
rozpoczęcia 

Planowana data 
zakończenia  

Data punktu 
krytycznego 

Data punktu 
ostatecznego 

Założenie i budowa Bazy Danych Obiektów Topograficznych 

Rozwój Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych 

Integracja i standaryzacja baz danych oraz systemów w zakresie BDOT 

Uruchomienie centrum zapasowego krajowego systemu zarządzania 
BDOT 

Opracowane mapy topograficzne w skali 1:10 000 dla wybranych 
obszarów miejskich 

K – kamienie milowe 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z dnia 27 listopada 2011 roku 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych  
oraz bazy danych obiektów  ogólnogeograficznych,  

a także standardowych opracowań kartograficznych 

ilość stron 

część główna 

  Reguluje zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów 
topograficznych (BDOT10k)  
  i bazie danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), standardy 
techniczne tworzenia,  
  aktualizacji i udostępniania tych baz oraz zasady tworzenia 
opracowań kartograficznych w  
  skalach: 1 : 10 000 do 1: 1 000 000 

7 

Załącznik nr 1   Katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO 193 

Załącznik nr 2 
  Szczegółową klasyfikację obiektów BDOT10k i BDOO na trzech poziomach 
szczegółowości wraz z   
  oznaczeniami kodowymi 

8 

Załącznik nr 3   Schemat aplikacyjny UML oraz schemat GML baz danych  BDOT10k i BDOO 169 

Załącznik nr 4   Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOT10k 18 

Załącznik nr 5   Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOO 9 

Załącznik nr 6   Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 10 000 137 

651 

Załącznik nr 7   Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 25 000 130 

Załącznik nr 8   Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 50 000 111 

Załącznik nr 9   Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali 1 : 100 000 85 

Załącznik nr 10 
  Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 250 
000 

82 

Załącznik nr 11 
  Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 500 
000 

59 

załącznik nr 12 
  Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali 1 : 
1000000 

47 

1055 

BDOT10k 
BDOO 
Mapy 

L – legislacja   



M – mapa topograficzna 



M – mapa topograficzna 



M – mapa topograficzna 



  M – mapa topograficzna 



System mobilnego kartowania na potrzeby prowadzenia kontroli i bieżącej 
aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) 

SMK - powietrzny 

N – narzędzia 



System mobilnego kartowania na potrzeby prowadzenia kontroli i bieżącej 
aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) 

SMK - naziemny 

N – narzędzia 



O – organizacja 



P – produkty 



 
Zmodernizowana  podstawowa osnowa wysokościowa dla obszaru kraju – 
usystematyzowany zbiór punktów, o określonej wysokości względem 
przyjętej powierzchni odniesienia. 
 

P – produkty 



Opracowana ortofotomapa 

P – produkty 



1. Walidacja plików GML na zgodność z Schematem Aplikacyjnym GML (XSD) 

2. Kontrole automatyczne danych BDOT10k  

3. Kontrole kameralne i terenowe 

4. Ocena jakości danych BDOT10k 

Q – quality 



W ramach rozpowszechnienia wiedzy i promocji Bazy Danych Obiektów 
Topograficznych BDOT10k, w latach 2013-2014 były przeprowadzone szkolenia dla 
potencjalnych jej użytkowników.  
 
 
Uczestnikami byli pracownicy z administracji publicznej, instytutów naukowo-
badawczych oraz przedsiębiorstw. Łącznie przeszkolonych zostało : 

 
120 Pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

600 Użytkowników bazy danych obiektów topograficznych 
 
 
 
  
 

S – szkolenia 



Główny Urząd Geodezji i Kartografii, wśród grupy pracowników administracji publicznej, 
instytucji naukowo – badawczych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów przeprowadził 
ankietę, z wykorzystywania informacji topograficznej która jest elementem  realizacji ich 
zadań. 
Poniżej diagram przedstawiająca procentowy udział 1641 uczestników ankiety 
z podziałem na branże: 

AAdministracjadministracja  publicznapubliczna  
38%38%  

Ochrona ŚrodowiskaOchrona Środowiska  
12%12%  

Gospodarka odpadamiGospodarka odpadami  
1%1%  

  
ZarządzanieZarządzanie  
  przestrzeniąprzestrzenią  

8%8%  

  
BezpieczeństwoBezpieczeństwo    

ii  obronnośćobronność  
8%8%  

StatystykaStatystyka  
3%3%  

LeśnictwoLeśnictwo  
4%4%  

InfrastrukturaInfrastruktura  
4%4%  

Służby ratowniczeSłużby ratownicze  
7%7%  

Inne (jakie?)Inne (jakie?)  
15%15%  

S – szkolenia 



Podstawą identyfikacji „Dobrych praktyk” w zakresie 

wykorzystania BDOT10k była ankieta przeprowadzona na 

grupie pracowników z ponad 700 podmiotów: 

 

  jednostek administracji publicznej (państwowej, rządowej i 

samorządowej) i ich jednostek zależnych,  

 instytucji i  przedsiębiorstw państwowych reprezentujących 

Skarb Państwa,  

 przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych,  

 przedsiębiorstw prywatnych i biznesu. 

 

Na podstawie analizy udzielonych odpowiedzi opracowano 

przykłady zastosowań bazy danych obiektów topograficznych 

do różnorodnych celów oraz opracowano 13 prezentacji 

multimedialnych obrazujących zastosowanie BDOT10k w 

połączeniu z innymi danymi. 

 

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie 

http://www.gugik.gov.pl/projekty/gbdot/szkolenia 

  

 

S – szkolenia 



W ramach kontynuacji szkoleń stacjonarnych  już 15 września zostanie uruchomiona platforma ze 

szkoleniami e-learningowymi dotyczących możliwości, form i metod zastosowania baz danych 

obiektów topograficznych (BDOT10k). 

  

Celem ww. zamówienia jest przede wszystkim wykorzystanie bazy danych obiektów topograficznych 

(BDOT10k) przez jednostki administracji publicznej, instytucje naukowo-badawcze oraz 

przedsiębiorstwa, jest również upowszechnienie informacji o możliwościach i formach wykorzystania 

BDOT10k. 

  

Efektem szkoleń powinno być dostarczenie inspiracji i wiedzy do wykorzystania bazy danych obiektów 

topograficznych BDOT10k.   

  

Szkolenia zostaną udostępnione na platformie e-learningowej  

pod adresem: http://eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl/ 

 

  

   

 

S – szkolenia 

http://eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl/
http://eszkoleniagbdot.gugik.gov.pl/


32 
1945 - 1989 

T – tajność 



U – użytkownicy 



  U – użytkownicy 

12,3% 
0,4% 

23,8% 

0,9% 
2,8% 

59,8% 

Udział branż w udostępnionej powierzchni   
5 095 016 km² 

Ochrona Środowiska 

Prace GiK i SGiK 

Inne 

Gospodarka wodna 

Leśnictwo 

Nauka 

W 2015 r.  
Udostępniono 5,1 mln km2 

W 2014 r. 
Udostępniono 3,7 mln km2 

Usługa/Produkt 
Liczba unikalnych użytkowników na 

geoportal.gov.pl:  
Liczba wywołań usług na 

geoportal.gov.pl:  

BDOT10k 771 895 349 431 860 

BDOO 1 077 878 484 575 581 

Cyfrowe mapy topograficzne 837 335 375 540 882 

Ortofotomapa 8 011 365 3 611 513 086  

Osnowa 15 689 7 160 480 



Dane dostępne  są między innymi na stronie www.codgik.gov.pl  

U – użytkownicy 

http://www.codgik.gov.pl/


 
  
 16–17 lipca 2013 r. – Ordnance Survey (OS) - brytyjska agencja  
 geodezyjna i kartograficzna w Southampton, Wielka Brytania 
 
 01-03 czerwca 2014 r. – Swisstopo - rządowa agencja  
        topograficzna w Bern,  
        Szwajcaria 
 
 
 
 
 
 
Cel:   

• wymiana doświadczeń w zakresie wdrożonych i planowanych projektów w 
zakresie opracowania procedur automatycznej generalizacji baz danych 
przestrzennych oraz ich aktualizacji 
 
• ocena możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych agencji 
kartograficznych w procesie rozwoju i wdrażania efektywnego zarządzania 
infrastrukturą informacji przestrzennej, 
 

 
 
   
 

W – wizyty studyjne 



Opracowanie publikacji książkowej (monografii) pt.  
”Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury 
informacji przestrzennej w Polsce” – pod merytoryczną redakcją profesorów 
PW: D.Gotliba i R.Olszewskiego 

 

I - inne 



Konferencje Kartograficzne w Polsce i na świecie 

Targi: branżowe, CEBiT, GISDay, Gis Meeting 

 

I - inne 



 

 

 

Materiały promujące projekt GBDOT:  
roll-upy, emisje bannerów internetowych, ścianka 
wystawiennicza, broszury,  mapy topograficzne, filmy, 
materiały audiowizualne  i  promocyjne. 

I - inne 



  Z – zespół 

Kierownictwo GUGiK i CODGiK 
GUGiK – 24 osoby 
CODGiK – 10 osób 
Urzędy marszałkowskie – około 60 osób 
Firmy zewnętrzne – setki osób 
CPPC – kilkanaście osób 



  

„Maps Connecting the World” 



DZIĘKUJEMY  
ZA PAŃSTWA UWAGĘ 

 


