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VII Krakowskie Spotkania z INSPIREVII Krakowskie Spotkania z INSPIRE

GeoreferencyjneGeoreferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE dane przestrzenne w INSPIRE –– od zbiorod zbioróów do usw do usłług danych przestrzennychug danych przestrzennych



KrKr óótka historia budowy Bazy Danych Topograficznych (TB D) tka historia budowy Bazy Danych Topograficznych (TB D) ––
–– Bazy Danych ObiektBazy Danych Obiekt óów Topograficznych (BDOT)w Topograficznych (BDOT)

�� Pierwsze koncepcje TBDPierwsze koncepcje TBD

�� Projekty pilotaProjekty pilotaŜŜowe Wisowe Wisłła, Dunajec, Kujawya, Dunajec, Kujawy

�� Budowa TBD w ramach zamBudowa TBD w ramach zamóówiewieńń GUGiK i urzGUGiK i urzęęddóów marszaw marszałłkowskichkowskich

�� Warstwowe opracowania TBD (BDOT)Warstwowe opracowania TBD (BDOT)

�� Projekt Projekt GeoportalGeoportal 22

�� Budowa i aktualizacja BDOTBudowa i aktualizacja BDOT
w ramach projektu GBDOTw ramach projektu GBDOT



Aktorzy BDOTAktorzy BDOT

1.1. TwTwóórcy i kontynuatorzy rcy i kontynuatorzy –– decydenci, wizjonerzy, entuzjadecydenci, wizjonerzy, entuzjaśścici

2.2. ZamawiajZamawiająący cy –– GGłłóówny Geodeta Kraju, urzwny Geodeta Kraju, urzęędy marszady marszałłkowskiekowskie

3.3. Eksperci Eksperci –– zespzespóółł dbajdbająący o model BDOT i nadzorujcy o model BDOT i nadzorująący ewentualnecy ewentualne
zmiany, w tym dokumentacjzmiany, w tym dokumentacjęę

4.4. Wykonawcy Wykonawcy –– specjalispecjaliśścici

5.5. Dostawcy danych Dostawcy danych źźrróóddłłowych owych –– urzurzęędy, instytucjedy, instytucje……

6.6. Kontrolerzy Kontrolerzy –– specjalispecjaliśścici

7.7. Odbiorcy Odbiorcy –– uuŜŜytkownicyytkownicy



Analiza ankiety przeprowadzonej wAnaliza ankiety przeprowadzonej w śśrróód firm produkcyjnychd firm produkcyjnych

Ankietę skierowano do 21 firm uczestniczących w budowie BDOT (TBD),
na ankietę odpowiedziało 17 firm.

Ankieta zebrała informacje na temat:

� pozycji projektów w przedsiębiorstwach

� spostrzeŜeń kierownictwa

� nakładów finansowych

� otoczenia projektów

� wymagań merytorycznych i potrzebnych zasobów

� zagadnień produkcyjnych takich jak: materiały źródłowe, warunki techniczne,
wymagania klienta, technologia, aktualizacja, kontrola/odbiór

� sugestii dotyczących róŜnych innych aspektów BDOT (TBD)

Oprócz odpowiedzi na konkretne pytania ankietowani mieli moŜliwość własnych komentarzy,
wprowadzania uwag i opisu innych zagadnień istotnych z własnego punktu widzenia.

Szczegółowe informacje zestawiono w zbiorczą ankietę dostępną w materiałach Sympozjum.



Rola BDOT w przedsiRola BDOT w przedsi ęębiorstwach, koszty i potrzebne zasobybiorstwach, koszty i potrzebne zasoby

�� Projekty majProjekty maj ąą wysokwysok ąą i i śśredniredni ąą rangrang ęę w firmachw firmach

�� PrestiPresti ŜŜ tworzenia krajowej Bazy Danych Obiekttworzenia krajowej Bazy Danych Obiekt óów Topograficznychw Topograficznych

�� Ostatnie lata ze wzglOstatnie lata ze wzgl ęędu na dudu na du ŜŜe zame zamóówienia przynioswienia przynios łły znaczy znacz ąący wkcy wk łład finansowyad finansowy

�� RRóównoczewnocze śśnie niestety nastnie niestety nast ąąpipi łło zdecydowane obnio zdecydowane obni ŜŜenie realnej wartoenie realnej warto śści zamci zam óówiewieńń

Średnia cena arkusza pełnego TBD w latach 2005-2010 wyniosła ok. 26 400 zł

Zestawienie tabelaryczne pracochłonności wykonania poszczególnych komponentów TBD

2015 – 25KARTO

7065 – 75TOPO

NMT
105 – 20

ORTO

Wartości średnieUdział %Komponent

Dane z projektu celowego Nr 6 T 12 2005C/06552

Z powy Ŝszego wynika, Ŝe opracowanie TOPO wyniosło średnio ok. 18 500 zł/arkusz.

Średnia warto ść, jaką Zamawiaj ący przeznaczył na opracowanie BDOT (GBDOT), wyniosła ok. 7 800 zł/arkusz.

Wymagania nazwane „aktualizacj ą” ze wzgl ędu na swoje zało Ŝenia, zmiany warunków i nowe interpretacje
są zbli Ŝone do nowego opracowania.

Wartość jest zdecydowanie niedoszacowana i nie odzwierciedla fa ktycznych kosztów realizacji prac.



�� Prace wymagajPrace wymagaj ąą zaangazaangaŜŜowania specjalistowania specjalist óów w 

�� Konieczne jest przygotowanie i ciKonieczne jest przygotowanie i ci ąąggłła modernizacja linii technologicznych opartycha modernizacja linii technologicznych opartych
o drogie platformy programoweo drogie platformy programowe

�� Projekty sProjekty s ąą zalezaleŜŜne od czynnikne od czynnik óów zewnw zewn ęętrznychtrznych

�� NakNakłłady finansowe sady finansowe s ąą znaczznacząące i nie do koce i nie do ko ńńca moca mo ŜŜliwe do przewidzenialiwe do przewidzenia
(koszty prac terenowych, koszty wynikaj(koszty prac terenowych, koszty wynikaj ąące z cice z ci ąąggłłych zmian warunkych zmian warunk óów,w,
doszkalania, przypadki odpdoszkalania, przypadki odp łłatnoatno śści za dane)ci za dane)

�� DuDuŜŜym wyzwaniem jest krym wyzwaniem jest kr óótki czas realizacji i niedostosowanie prac terenowy chtki czas realizacji i niedostosowanie prac terenowy ch
do warunkdo warunk óów pogodowychw pogodowych

�� Praca jest trudna i momentami niewdziPraca jest trudna i momentami niewdzi ęęczna, ale przynosi satysfakcjczna, ale przynosi satysfakcj ęę
i wpi wp łływa pozytywnie na rozwywa pozytywnie na rozw óój firmyj firmy

� DuDuŜŜe projekty daje projekty daj ąą momoŜŜliwoliwo śćść amortyzacji produktamortyzacji produkt óów dedykowanych opracowaniuw dedykowanych opracowaniu

�� CiCiąąggłłoośćść zamzamóówiewieńń jest podstawjest podstaw ąą utrzymania wysokiej formy w przedsiutrzymania wysokiej formy w przedsi ęębiorstwachbiorstwach

Rola BDOT w przedsiRola BDOT w przedsi ęębiorstwach, koszty i potrzebne zasoby c.d.biorstwach, koszty i potrzebne zasoby c.d.



-- Brak instrumentBrak instrument óów prawnych pozyskania wielu danychw prawnych pozyskania wielu danych

-- śąśądania odpdania odp łłatnoatno śści za dane ci za dane 

-- Odmowa przekazaniaOdmowa przekazania

-- JakoJako śćść i forma danych i informacjii forma danych i informacji

-- Zaufanie do danychZaufanie do danych

MateriaMateria łły y źźrróóddłłoweowe

Fragmenty pism stanowi ące przykłady odmowy
przekazania danych



MateriaMateria łły y źźrróóddłłowe, jakoowe, jako śćść i forma danych i informacjii forma danych i informacji

Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości



MateriaMateria łły y źźrróóddłłowe, jakoowe, jako śćść i forma danych i informacjii forma danych i informacji

Drogi gminne

Rejestr zabytków Dane z PKP



MateriaMateria łły y źźrróóddłłowe, dane owe, dane wielkoskalowewielkoskalowe dla BDOT (TBD)dla BDOT (TBD)

EGiB, PRG…

Dane wielkoskalowe mogą stanowić dobry materiał do tworzenia i aktualizacji BDOT

Dane powinny spełniać wcześniej narzucone kryteria jakościowe

Koniecznie wymagają dostosowania do modelu danych BDOT

Dane innych zasobów nie mogą być kopiowane bez właściwych przekształceń

Brak dostosowania do załoŜeń BDOT powoduje:

- redundancję danych,

- niejednorodność bazy,

- świadome obniŜenie jakości bazy,

- błędy geometryczne i topologiczne,

- bezuŜyteczność bazy dla wybranych analiz danych i zjawisk 



MateriaMateria łły y źźrróóddłłowe, dane owe, dane wielkoskalowewielkoskalowe dla BDOT (TBD)dla BDOT (TBD)

Funkcja ogólna budynku „x”

Dane ewidencyjne cz ęsto s ą mało wiarygodne
i trudne do wykorzystania

Braki budynków i przekłamania

Liczne bł ędy geometryczne, topologiczne
i merytoryczne

Budynki źródłowe wymagaj ą agregacji
i generalizacji kształtu na potrzeby BDOT



MateriaMateria łły y źźrróóddłłowe, dane owe, dane wielkoskalowewielkoskalowe dla BDOT (TBD)dla BDOT (TBD)

Brak uspójnienia granic powoduje szatkowanie obiektów BDOT, a w skrajnych przypadkach moŜe
doprowadzić do przekłamań (np. obiekt w innej miejscowości).
Dodatkowo utrudnia albo wręcz uniemoŜliwia wykonanie analiz przestrzennych.



MateriaMateria łły y źźrróóddłłowe, dane owe, dane wielkoskalowewielkoskalowe dla BDOT (TBD)dla BDOT (TBD)

Brak uspójnienia granic powoduje szatkowanie obiektów BDOT, a w skrajnych przypadkach moŜe
doprowadzić do przekłamań (np. obiekt w innej miejscowości).
Dodatkowo utrudnia albo wręcz uniemoŜliwia wykonanie analiz przestrzennych.



MateriaMateria łły y źźrróóddłłowe, dane owe, dane wielkoskalowewielkoskalowe dla BDOT (TBD)dla BDOT (TBD)

PoniewaŜ…

nie przewiduje się w najbliŜszym czasie aby BDOT była bazą typu MRDB
zawierającą poziom wielkoskalowy;

w bazie BDOT nie są zdefiniowane mechanizmy wiąŜące
obiekty o róŜnym poziomie uogólnienia czy generalizacyjne;

BDOT nie zastąpi baz wielkoskalowych typu EGiB, PRG …

Dlatego…

nie moŜna do BDOT przejmować wprost danych wielkoskalowych;

bazy wielkoskalowe powinny funkcjonować jako satelity do tworzenia i aktualizacji 
obiektów BDOT i jako takie powinny przejść minimalny test weryfikacji przed 
wykorzystaniem;

bazy wielkoskalowe powinny zostać właściwie przekształcone do wymagań BDOT;

obiekty powstałe na podstawie takich baz powinny współgrać z pozostałymi elementami 
bazy.

Dbajmy o BDOT!



Warunki techniczne, uszczegWarunki techniczne, uszczeg óółłowieniaowienia

Ewolucja warunkEwolucja warunk óów technicznych:w technicznych:
Wytyczne techniczne BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) marzec 2003,

zmiany na podstawie odpowiedzi na pytania zespołu roboczego ds. TBD (GUGiK),

Wyjaśnienia, modyfikacje, uszczegółowienia do Wytycznych Technicznych TBD – wersja 1 – marzec 2006,

Wytyczne Techniczne BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) v 1.0 – uzupełniona – maj 2008.
Schematy do Wytycznych Technicznych:

- v1.0 - marzec 2003,
- v1.31 - lipiec 2004,
- v1.32 - sierpień 2004,
- v1.33 - listopad 2004,
- v1.34 - listopad 2005,
- v1.35 - listopad 2006,
- v1.36 - marzec 2007,
- v1.37 - wrzesień 2009,
- v2.0.2.2 – koniec roku 2009,
- v2.0.4.7 - 2010

UszczegUszczeg óółłowienia i niepisane zmianyowienia i niepisane zmiany
Liczne pytania i odpowiedzi, uwagi z kontroli i odbiorów prac.

WT „Tereny komunikacyjne wydziela się w kaŜdym przypadku, jeŜeli ich szerokość przekracza 10 m, a dla
zachowania ciągłości dopuszcza się 5 m”. Po ostatnich kontrolach, powołując się na inny zapis „Wydzielenie
terenu komunikacyjnego jest podrzędne w stosunku do innych wydzieleń” nakazano je minimalizować,
jednocześnie nie podając nowych parametrów, przez co wprowadzono kolejne kryterium uznaniowe.

Niepisany nakaz nasuwania słupów kilometrowych na osie jezdni, niezgodne z wymaganym w WT
Rzeczywistym posadowieniem obiektów w terenie, niezgodne z zachowaniem wymaganej dokładności.



Warunki techniczne, uszczegWarunki techniczne, uszczeg óółłowieniaowienia

WewnWewnęętrzne sprzecznotrzne sprzeczno śścici
Zapis WT „Przebieg granic powinien zostać uspójniony z przebiegiem innych obiektów (np. rzek, dróg)”
W większości nowych zamówień naleŜy granice przejąć i nie uspójniać.

Warunek zachowania odległości między werteksami nie mniejszej niŜ 2 m uniemoŜliwia prawidłowe
przedstawienie wybranych obiektów (np. łuków dróg), jest niezgodny w zakresie wymaganej dokładności
geometrycznej, a i tak nie jest przestrzegany w przypadku nakazu niegeneralizowania obiektów
wielkoskalowych.

Niedopowiedzenia, rNiedopowiedzenia, r óóŜŜne interpretacjene interpretacje
• Brak precyzyjnych zasad opracowania wielu obiektów: 
• numery adresowe - czy unikalne?
• budowle sportowe - czy  na stadionie przedstawiać inne budowle (bieŜnie, place)?
• ogrodzenia - czy wprowadzać dla posesji, przy drogach czy nie?
• linie energetyczne dochodzące do budynku - zakończyć do budynku, do posesji czy ostatniego słupa?
• przystanki autobusowe w miastach?

Kontrola  merytoryczna i organizacyjna nad zmianamiKontrola  merytoryczna i organizacyjna nad zmianami
Zdarzają się zmiany niezgodne z modelem BDOT i/lub zmiany stojące w sprzeczności do innych
zapisów.

Brak nadzorowanego dokumentu z bieŜącymi zmianami.



Aktualizacja BDOT w ramach projektu GBDOTAktualizacja BDOT w ramach projektu GBDOT

-- ZaZałłooŜŜeniaenia
-- Poprawa geometrii obiektPoprawa geometrii obiekt óów niezmienionych w czasiew niezmienionych w czasie
-- Dane w rDane w r óóŜŜnych schematachnych schematach
-- Dane tworzone przy rDane tworzone przy r óóŜŜnych interpretacjach warunknych interpretacjach warunk óów technicznychw technicznych
((npnp. wi. więększokszośćść terenterenóów komunikacyjnych przy nowym podejw komunikacyjnych przy nowym podejśściu wymagaciu wymagałła poprawy,a poprawy,
a co za tym idzie, ra co za tym idzie, róówniewnieŜŜ wszystkie warstwy zalewszystkie warstwy zaleŜŜne)ne)

-- Brak SZBDOT (zarzBrak SZBDOT (zarz ąądzanie identyfikatorami, zapisanie historii obiektu )dzanie identyfikatorami, zapisanie historii obiektu )
-- PracochPracoch łłonnoonno śćść

Obiekty niezmienione w czasie pokazane na tle ortofot omapy u Ŝytej do tworzenia i wymaganej do aktualizacji



Kontrola i odbiKontrola i odbi óór opracowaniar opracowania

- Procedury odbioru

- RóŜne interpretacje warunków technicznych

-Aplikacje kontrolne

Powiększyć posesje do drogi Poprawić posesję do ogrodzenia, nie do drogi

Przykłady róŜnych interpretacji dla zasięgu posesji:



Kontrola i odbiKontrola i odbi óór opracowania r opracowania –– tereny komunikacyjne tereny komunikacyjne –– przykprzyk łłady z odbiorady z odbior óóww

Przykłady róŜnych interpretacji dla terenu komunikacyjnego (uwagi kontrolujących):
Brak wydzielenia terenu komunikacyjnego:       Usunąć tereny komunikacyjne:



1. Aplikacje kontrolne s ą pomocne przy realizacji produktu

Niestety:

2. Aplikacje kontrolne nie s ą dostosowane do wszystkich zapisów  warunków
technicznych, a tym bardziej do ich zmian i interpr etacji odbieraj ących

3. Raportuj ą bardzo du Ŝą liczb ę pseudobł ędów, wymagaj ą ogromnej
pracy interpretacyjnej

4. Nie zapami ętują raz dokonanych wyja śnień dla kolejnych iteracji kontroli

5. Oparte s ą o drog ą platform ę programow ą, co znacznie ogranicza ich u Ŝywanie

Kontrola i odbiKontrola i odbi óór opracowania r opracowania –– aplikacje kontrolneaplikacje kontrolne



1.1. Jak wspomJak wspom óóc wykonawcc wykonawc ęę w pozyskiwaniu materiaw pozyskiwaniu materia łłóów w źźrróóddłłowych?owych?

2.2. Czy warunki techniczne mogCzy warunki techniczne mog ąą bybyćć bardziej precyzyjne i niezmienne przez dbardziej precyzyjne i niezmienne przez d łłuuŜŜszy okres?szy okres?

3.3. Jak skutecznie i mJak skutecznie i m ąądrze wprowadzadrze wprowadza ćć zmiany do wytycznych technicznych?zmiany do wytycznych technicznych?

4.4. Czy produkt powinien byCzy produkt powinien by ćć wykonywany pod konkretnych klientwykonywany pod konkretnych klient óów, czy jednolity dla Kraju?w, czy jednolity dla Kraju?

5.5. Czy powinno siCzy powinno si ęę narzucanarzuca ćć technologitechnologi ęę wykonania?wykonania?

6.6. Jak korzystaJak korzysta ćć z danych z danych wielkoskalowychwielkoskalowych z poz poŜŜytkiem dla wszystkich?ytkiem dla wszystkich?

7.7. Czy zyski z wykorzystania setek tysiCzy zyski z wykorzystania setek tysi ęęcy raportcy raport óów rozbiew rozbie ŜŜnonośści przystajci przystaj ąą do kosztdo koszt óów ich tworzenia?w ich tworzenia?

8.8. Czy moCzy mo ŜŜna opracowana opracowa ćć kryteria  kontroli?kryteria  kontroli?

9.9. Czy uwagi wynikajCzy uwagi wynikaj ąące z odmiennych interpretacji mogce z odmiennych interpretacji mog ąą dyskwalifikowadyskwalifikowa ćć produkt?produkt?

10.10. Czy moCzy mo ŜŜna urealnina urealni ćć procedury przetargoweprocedury przetargowe
(terminy wykonania, pory roku (terminy wykonania, pory roku –– prace terenowe, wartoprace terenowe, warto śści zamci zam óówiewieńń)?)?

11.11. Kiedy komponent KARTO?Kiedy komponent KARTO?

12.12. Co z informacjCo z informacj ąą wysokowysoko śściowciow ąą w BDOT?w BDOT?

13.13. Co dalej z BDOT?Co dalej z BDOT?

14.14. Jak spopularyzowaJak spopularyzowa ćć BDOT?BDOT?

Trudne pytaniaTrudne pytania



Ocena projektu GBDOTOcena projektu GBDOT

•• BDOT jest czBDOT jest częśęściciąą projektu, ktprojektu, któóry  gwarantuje zbudowanie jednolitego dla cary  gwarantuje zbudowanie jednolitego dla całłego ego 
kraju sytemu gromadzenia, zarzkraju sytemu gromadzenia, zarząądzania i udostdzania i udostęępniania bazy danych obiektpniania bazy danych obiektóów w 
topograficznych.topograficznych.

•• Pozwoli to na wzmocnienie infrastruktury informacji przestrzennePozwoli to na wzmocnienie infrastruktury informacji przestrzennej paj pańństwa.stwa.

•• Spowoduje rozwSpowoduje rozwóój przedsij przedsięębiorczobiorczośści poprzez  moci poprzez  moŜŜliwoliwośćść szybszego szybszego 
podejmowania decyzji inwestycyjnych.podejmowania decyzji inwestycyjnych.

•• Daje szerokie moDaje szerokie moŜŜliwoliwośści prowadzenia analiz i symulacji na wszystkich szczeblach ci prowadzenia analiz i symulacji na wszystkich szczeblach 
administracyjnych.administracyjnych.

•• Pozwoli na sprawne funkcjonowanie systemPozwoli na sprawne funkcjonowanie systemóów zarzw zarząądzania kryzysowego oraz dzania kryzysowego oraz 
systemsystemóów sw słłuuŜŜb ratowniczych.b ratowniczych.

•• Pomimo problemPomimo problemóów zasygnalizowanych w wystw zasygnalizowanych w wystąąpieniu postrzegamy GBDOT jako pieniu postrzegamy GBDOT jako 
niezwykle wartoniezwykle wartośściowy projekt i doceniamy ogrom pracy, jaka zostaciowy projekt i doceniamy ogrom pracy, jaka zostałła wykonana a wykonana 
przez jego twprzez jego twóórcrcóów. w. 

•• StaStałła aktualizacja BDOT zapewni dane wysokiej jakoa aktualizacja BDOT zapewni dane wysokiej jakośści i dokci i dokłładnoadnośści, ktci, któóre bre bęęddąą
stanowistanowićć podstawpodstawęę dla specjalistycznych systemdla specjalistycznych systemóów informacji przestrzennej.w informacji przestrzennej.



P  O  D  S  U  M  O  W  A  N  I  EP  O  D  S  U  M  O  W  A  N  I  E

Głowa do góry!

1. BDOT odgrywa wa Ŝną rolę w Ŝyciu firm.

2. BDOT wymaga specjalistów, dlatego istotny jest na cisk na to zagadnienie podczas
nabywania uprawnie ń zawodowych.

3. BDOT to okre ślony model danych i Ŝadna zmiana w bazie nie mo Ŝe być
w sprzeczno ści do niego.

4. Wykorzystanie danych wielkoskalowych wymaga doprec yzowania procedur
ich przekształce ń.

5. Aktualizacja nie powinna dotyczy ć zmiany geometrii obiektów
niezmienionych w czasie, ani zmian powstałych na sk utek nowych interpretacji.

6. W przeciwnym razie ka Ŝde zamówienie b ędzie tworzeniem BDOT.

7. Proponuje si ę wprowadzenie urz ędowego NMT do tworzenia ortofotomap
celem wyeliminowania przesuni ęć na kolejnych produktach.

8. Proponujemy stworzenie jednolitej procedury odbio ru produktu.

9. Przy budowie BDOT trzeba uwzgl ędni ć potrzeby opracowa ń kartograficznych.

10. Wartość zamówienia musi uwzgl ędniać realne koszty produkcyjne.

11. Istotna jest dobra współpraca mi ędzy instytucjami, resortami wpływaj ącymi na zawarto ść bazy.

12. Konieczny jest nadzór merytoryczny nad zmianami struktury bazy
i warunków technicznych.

13. Konieczny jest nadzór organizacyjny nad zmianami .

14. Postulujemy powołanie zespołu ekspertów przy GUG iK nadzoruj ącego BDOT.



D Z I D Z I ĘĘ K U J E M Y    Z A    U W A G K U J E M Y    Z A    U W A G ĘĘ

Agnieszka Buczek - Okr ęgowe Przedsi ębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp z o.o.

Krzysztof  Licho ńczak – Przedsi ębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.

Jacek Ucha ński – Warszawskie Przedsi ębiorstwo Geodezyjne S.A.

KrakKrak óów,    12w,    12--14 maja 2011 r14 maja 2011 r ..

VII Krakowskie Spotkania z INSPIREVII Krakowskie Spotkania z INSPIRE

GeoreferencyjneGeoreferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE dane przestrzenne w INSPIRE –– od zbiorod zbioróów do usw do usłług danych przestrzennychug danych przestrzennych


