




Art. 19 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287)

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,

zakreszakres informacjiinformacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych oraz
bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 i 9,

organizację,organizację, trybtryb ii standardystandardy technicznetechniczne tworzeniatworzenia tychtych baz,baz, ichich aktualizacjiaktualizacjiorganizację,organizację, trybtryb ii standardystandardy technicznetechniczne tworzeniatworzenia tychtych baz,baz, ichich aktualizacjiaktualizacji
ii udostępniania,udostępniania, aa takżetakże tworzeniatworzenia standardowychstandardowych opracowańopracowań
kartograficznych,kartograficznych,

o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt. 3 i 4, mając na uwadze podstawowe znaczenie tych
baz i opracowań dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę

interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji

przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz ze zbiorami

danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b.



Art. 4 ust. 1a

Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym

bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji

przestrzennej dotyczące:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8) obiektówobiektów topograficznychtopograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000,

w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;

9) obiektówobiektów ogólnogeograficznychogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 250 000 i mniejszych,

w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu.



Art. 4 ust.1e

Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie

odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w

ust. 1a i 1b, są:ust. 1a i 1b, są:

…………………………………………………………………………………………………………

3) mapy topograficzne w skalach: 1: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000;

4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1: 250 000, 1: 500 000, 1: 1 000 000;









POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3

KOD
Nazwa kategorii 

klas obiektów
KOD Nazwa klasy obiektów KOD Nazwa Obiektu w BDOT10k KOD

Nazwa Obiektu w 

BDOO250k

SW sieć wodna

SWRS rzeka i strumień

SWRS01 rzeka

SWRS51
rzeka, strumień, potok lub 

struga
SWRS02 strumień, potok lub struga

SWKN kanał SWKN01 kanał SWKN01 kanał

SWRM rów melioracyjny

SWRM01 rów melioracyjny zbiorczy

SWRM51 rów melioracyjny

SWRM02 rów melioracyjny zwykły

SK
sieć 

komunikacyjna
SKJZ jezdnia

SKJZ01 jezdnia autostrady - -

SKJZ02 jezdnia drogi ekspresowej - -

SKJZ03
jezdnia drogi głównej ruchu 

przyśpieszonego
- -

SKJZ04 jezdnia drogi głównej - -

SKJZ05 jezdnia drogi zbiorczej - -

SKJZ06 jezdnia drogi lokalnej - -

SKJZ07 jezdnia drogi innej - -









class sieć wodna

«FeatureType»
OT_ObiektTopograficzny

+ idIIP:  BT_Identyfikator
+ czyObiektBDOO250k:  Boolean
+ kod:  CharacterString
+ skrKarto :  SkrKarto
+ katDoklGeom :  KatDokladnosci [0..1]
+ doklGeom :  Distance
+ zrodloDanychG :  ZrodloDanych
+ zrodloDanychA :  ZrodloDanych
+ katIstnienia :  KatIstnienia
+ rodzajReprGeom:  RodzajReprGeom
+ uwagi:  CharacterString [0..1]
+ uzytkownik :  CI_ResponsibleParty
+ aktualnoscG:  Date
+ aktualnoscA:  Date
+ dataUtworzenia:  Date

class SlownikiSiecWodna

«enumeration»
RodzajRzeki

Attributes
+ rzeka = Rz
+ strumienPotokStruga = St

«enumeration»
StatusEksploatacj i

Attributes
+ niezeglowny = NZ
+ zeglowny = Z

«enumeration»
PrzebiegCieku

Attributes
+ ciekGlowny = Cgl
+ ramieBoczne = Rbc

«enumeration»
PolozenieCieku

Attributes
+ podPowierzchnia = -1
+ naPowierzchni = 0

«enumeration»
RodzajRowuMelioracyjnego

Attributes
+ zbiorczy = Rzb
+ zwykly = Rzw

«FeatureType»
OT_SWRS_L

+ okresowosc:  Boolean
+ przebiegCieku:  PrzebiegCieku
+ rodzajRzeki:  RodzajRzeki
+ statusEksploatacji:  StatusEksploatacji [0..1]

«FeatureType»
OT_SWRM_L

+ rodzajRowuMel:  RodzajRowuMelioracyjnego

«FeatureType»
SiecWodna

+ idMPHP:  CharacterString [0..1]
+ polozenieCieku:  PolozenieCieku
+ szerokosc:  Distance

«FeatureType»
OT_Ciek

+ idPRNG:  CharacterString
+ nazwa:  CharacterString
+ dlugosc:  Distance

«FeatureType»
OT_SWKN_L

+ okresowosc:  Logiczny
+ przebieg:  PrzebiegCieku
+ statusEksploatacji:  StatusEksploatacji

+ dataUtworzenia:  Date
+ dataModyfikacji:  Date
+ inform_dodatkowa:  CharacterString [0..1]

+skladaSie

0..*

+wyznacza 0..1

+skladaSie

0..*

+wyznacza

0..1

+skladaSie

0..*

+wyznacza 0..1

Schemat aplikacyjny został opracowany zgodnie z regułami określonymi w normie ISO 19109:2005 (Rules for Application Schemas) i opisane przy użyciu 
języka formalnego UML (Unified Modelling Language) zgodnego z profilem zdefiniowanym w ISO/TS 19103:2005 – Conceptual Schema Language;



Katalogi obiektów BDOT10k, BDOO250k oraz Modelu Podstawowego
zostały opracowane zgodnie z regułami określonymi w normie ISO
19110:2006, – Methodology for feature cataloguing.







NrNr

Nazwa Nazwa znaku znaku 

kartograficznego kartograficznego 

BDGBDG

KlasaKlasa kod 10kod 10 kod 25kod 25 kod 50kod 50 kod 100kod 100

133133

Most Most lub wiadukt lub wiadukt 

drogowy (symbol)drogowy (symbol) BBMO_LBBMO_L

133133

Most Most lub wiadukt lub wiadukt 

drogowy  (w skali)drogowy  (w skali) BBMO_LBBMO_L133133 drogowy  (w skali)drogowy  (w skali) BBMO_LBBMO_L

220220

Most Most lub wiadukt lub wiadukt 

kolejowy (symbol)kolejowy (symbol) BBMO_LBBMO_L

220220

Most Most lub wiadukt lub wiadukt 

kolejowy  (w skali)kolejowy  (w skali) BBMO_LBBMO_L























Raster mapy topograficznej – układ 1992 
fragment arkusza M-34-56-B-b-1

Nowa mapa topograficzna – układ 1992
fragment arkusza M-34-56-B-b-1





DCM10k
KARTO10k

DCM25k
KARTO25k

DCM50k
KARTO50k

DCM250k
KARTO250k

DCM500k
KARTO500k

DCM1000k
KARTO1000k

DCM100k
KARTO100k

generalizacja modelu

DLM10k
TOPO10k

DLM250k
TOPO250kgeneralizacja modelu

(generalizacja DLM)

TOPO10k TOPO250k



TOPO10

KARTO10

KARTO25

KARTO50

KARTO100

TOPO250

KARTO1000

KARTO500

KARTO250

generalizacja modelu

� selekcja

� agregacja

� uproszczenie





Zasób 

geodezyjno-

kartograficzny

Schemat procesu zasilania komponentu TOPO250k danymi TOPO10k

pliki GMLTOPO10k

BAZA DANYCH ORACLE

przechowywanie danych

DESKTOP GIS

ArcGIS

…

GeoMedia

MapInfo

SDO_GEOMETRY

SDO_TOPO_GEOMETRY

warstwa bazodanowa

kartograficzny

pliki GMLTOPO250k

przetwarzanie danych 

oraz zachowanie topologii

wizualizacja

…

PLATFORMA 
INTERNETOWA

wizualizacja

geoportal.gov.pl

SDO_TOPO_GEOMETRY

warstwa generalizacji

GENERALIZACJA MODELU

PRZETWARZANIE DANYCH



ORACLE

WS1

WS2

WSn

genTBD-XXL
remoteConsole

Desktop GIS

RemoteConsoleChannel

DirectWSAAccessChannel





Oraclesource

Workspace

sWS

destination

Workspace

dWS

ClassSet CommandSet

Parametryzacja ParamSet

ClassSetCS1

CommandSetCO2CommandSetCO1

ParamSetPS4

ParamSetPS3ParamSetPS2

ParamSetPS1



SELEKCJA

reguły

AGREGACJA 

reguły

metareguły

UPROSZCZENIE

przetwarzanie danych

reguły

konwersja XLS do postaci plików sterujących XML

metareguły XLS

metareguły XML

reguły XLS

reguły XML

AGREGACJA 

ELIMINACJA MAŁYCH I WĄSKICH OBSZARÓW

ELIMINACJA NAKŁADANIA

UZUPEŁNIENIE POKRYCIA

ZMIANA REPREZENTACJI GEOMETRYCZNEJ



test-CommandSet-commands1.xml

test-ParamSet-params1.xml

POLECENIA ZAPISANE W ARKUSZU KALKULACYJNYM

POLECENIA W DOCELOWYM FORMACIE XML



• System udostępnia dwa kanały dostępu, każdy spełniający inną rolę.



• RemoteConsoleChannel – kanał poprzez który aplikacja RemoteConsole wykonuje 

operacje zlecone przez użytkownika.



• DirectWSAccessChannel – kanał pozwalający użytkownikowi na bezpośredni dostęp do 

określonej przestrzeni roboczej z poziomu aplikacji typu Desktop GIS.



Parametryzacja 

procesu przetwarzania danych 

odbywa się poprzez zestaw 

trzech składników



Wyniki testowe

dane źródłowe CORINE LC

metoda podwójnego bufora metoda triangulacji



Wyniki testowe

CORINE LC

metoda triangulacji

dane źródłowe

metoda podwójnego bufora




