
















Kategoria 

obiektów

Klasa obiektów Przykładowe obiekty

ropociągowy

słupek słupek 

telekomunikacyjny, dystrybutor paliw, hydrofornia, 

kontener telekomunikacyjny, odwodnienie liniowe

turbina wiatrowa, wieża 

telekomunikacyjna, maszt telekomunikacyjny, maszt 

oświetleniowy

korytarz przesyłowy

kanał ciepłowniczy, kanalizacja kablowa, rura ochronna



Stan 

istnienia

Stan 

eksploatacji

Funkcja 

przewodów

Przebieg 

przewodów

Rodzaj 

przewodów



Sieć

gazowa

Sieć elektro-

energetyczna

Sieć

telekomunikacyjna

Sieć

ciepłownicza

najwyższego napięcia komputerowa wysoki parametr-

wodna

podwyższonego

średniego ciśnienia

telefoniczna niski parametr-

wodna

telewizji kablowej dwuprzewodowa-

parowa

jednoprzewodowa

-parowa







Kategoria 

obiektów

Klasa obiektów Przykładowe obiekty

jaz stały

kort tenisowy, bieżnia, tor 

saneczkowy, tor żużlowy, sztuczny stoksaneczkowy, tor żużlowy, sztuczny stok

chłodnia 

kominowa, wieża szybu kopalnianego

zbiornik na ciecz, zbiornik na materiały pędne 

lub gaz, zbiornik na materiały sypkie

suwnica, taśmociąg, wyciąg 

narciarski

estrada, śmietnik, trybuna



Kategoria obiektów Klasa obiektów Przykładowe obiekty

plac

alejka, pasaż

tor metra

przeprawa łodziamiprzeprawa łodziami

ekran akustyczny

woda morska

obszar objęty drenowaniem



Kategoria obiektów Klasa obiektów Przykładowe obiekty

sad, 

plantacja

wyznaniowy

mur historyczny, mur historyczny, 

wodowskaz





Przykładowe obiekty dodane w BDOT 500 na potrzeby BDOT 10k 

alejka

pasażpasaż

suwnica

taśmociąg

wyciąg 

narciarski



Przykładowe obiekty BDOT 500 zharmonizowane pod względem nazwy z BDOT 10k

(wcześniej 

jaz 

ruchomy, 

próg 

wodny)

jaz stały



Przykładowe obiekty BDOT 500 które nie zostały zharmonizowane z  BDOT 10k

szkółka leśna

szkółka roślin 

ozdobnych

trawnik

roślinność 

trawiasta





Rodzaj nawierzchni dla 

jezdni, placu, ciągu pieszego i rowerowego





Baza danych 
obiektów 

topograficznych 
o szczegółowości 

zapewniającej 
tworzenie 

standardowych 
opracowań 

kartograficznych 
w skalach 

1:500 – 1:5 000

Baza danych 

geodezyjnej 

ewidencji sieci 

uzbrojenia 

terenu (GESUT)

Baza danych 

ewidencji 

miejscowości, 

ulic 

Baza danych 

zobrazowań 

lotniczych 

i satelitarnych 

oraz 

ortofotomapy

Baza danych 

szczegółowych 

osnów 

geodezyjnych 

ulic 

i adresów

Baza danych 

państwowego 

rejestru nazw 

geograficznych
Baza danych 

ewidencji 

gruntów 

i budynków 

(katastru 

nieruchomości)

Baza danych 

państwowego 

rejestru 

podstawowych 

osnów 
geodezyjnych, 

grawimetrycznych 

i magnetycznych

Baza danych 

państwowego 

rejestru granic 

i powierzchni 

jednostek 
podziałów 

terytorialnych 

kraju

ortofotomapy

i numerycznego 

modelu terenu



POZIOM 1 POZIOM 2 Wykorzystywane georeferencyjne bazy danych do pozyskiwania obiektów i atrybutów

BDOT500 EGiB NMT EMUiA PRPOG BDSOG GESUT PRG PRNGKategoria obiektów Klasa  obiektów

budynki i obiekty trwale 

związane z budynkiem

budynek O+A adres

blok budynku O+A

obiekt trwale związany 

z budynkiem
O+A

budowla mostowa O+A

budowla 
O+A

budowle i urządzenia

budowla 

hydrotechniczna
O+A

budowla sportowa O+A

wysoka budowla 

techniczna
O+A

zbiornik techniczny O+A

umocnienie drogowe, 

kolejowe lub wodne
O+A

budowla ziemna O+A

urządzenie 

transportowe 
O+A

inna budowla O+A



POZIOM 1 POZIOM 2 Wykorzystywane georeferencyjne bazy danych do pozyskiwania obiektów i atrybutów

BDOT500 EGiB NMT EMUiA PRPOG BDSOG GESUT PRG PRNGKategoria obiektów Klasa  obiektów

komunikacja i 

transport

jezdnia O+A nazwa ulicy

plac O+A nazwa placu

ciąg ruchu pieszego i 

rowerowego
O+A

tor O+A

przeprawa O+A

obiekt związany z 

komunikacją
O+A

komunikacją
O+A

pokrycie terenu 

woda powierzchniowa O+A s nazwa

rów O+A s

teren leśny, 

zadrzewiony lub 

zakrzewiony

O+A s

teren upraw trwałych i 

trawnik
O+A

cmentarz O+A

obiekty inne obiekt przyrodniczy O+A

obiekt o znaczeniu 

orientacyjnym w 

terenie

O+A

mokradło O+A

szuwary O+A



POZIOM 1 POZIOM 2 Wykorzystywane georeferencyjne bazy danych do pozyskiwania obiektów i atrybutów

BDOT500 EGiB NMT EMUiA PRPOG BDSOG GESUT PRG PRNGKategoria obiektów Klasa  obiektów

numeryczny model terenu warstwica O+A

rzeźba terenu
punkt określonej 

wysokości
O+A

skarpa O+A

podziały administracyjne
jednostka podziału 

terytorialnego
O+A

jednostka podziału jednostka podziału 

ewidencyjnego
O+A

użytki gruntowe 

użytek rolny O+A

grunt leśny oraz 

zadrzewiony i 

zakrzewiony

O+A

grunty zabudowany i  

zurbanizowany

O+A

O+A

O+A

użytek ekologiczny O+A

nieużytek O+A

grunt pod wodami O+A

teren różny O+A



POZIOM 1 POZIOM 2 Wykorzystywane georeferencyjne bazy danych do pozyskiwania obiektów i atrybutów

BDOT500 EGiB NMT EMUiA PRPOG BDSOG GESUT PRG PRNGKategoria obiektów Klasa  obiektów

sieci uzbrojenia terenu

przewód O+A

budowla podziemna O+A

urządzenie techniczne 

związane z siecią
O+A

słup i maszt O+A

obudowa przewodu O+A

osnowy

punkt osnowy

O+A

O+A





• geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

• bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości

zapewniającej tworzenie standardowych opracowań

kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5 000,




