
PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ WOJEWÓDZKICH PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ WOJEWÓDZKICH 
W ZAKRESIE BUDOWY I WYKORZYSTANIA W ZAKRESIE BUDOWY I WYKORZYSTANIA 

BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCHBAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH

WSPÓLNY REFERAT WOJEWÓDZTW:WSPÓLNY REFERAT WOJEWÓDZTW:
DOLNOŚLĄSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, MAZOWIECKIEGO, PODKARPACKIEGO, ŚLĄSKIEGO , DOLNOŚLĄSKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, MAZOWIECKIEGO, PODKARPACKIEGO, ŚLĄSKIEGO , 

WARMIŃSKO WARMIŃSKO -- MAZURSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGOMAZURSKIEGO, WIELKOPOLSKIEGO

REFERUJĄCY:REFERUJĄCY:

PIOTR PACHÓŁ PIOTR PACHÓŁ -- WODGiKWODGiK KATOWICEKATOWICE

JUSTYNA BACHOWSKA JUSTYNA BACHOWSKA -- UMWM KRAKÓWUMWM KRAKÓW

Kraków, 12 - 14 maja 2011r. 

„„GeoreferencyjneGeoreferencyjne dane przestrzenne w INSPIREdane przestrzenne w INSPIRE
-- od zbiorów do usług danych przestrzennych”od zbiorów do usług danych przestrzennych”



1. Problemy dotyczące schematów aplikacyjnych i Wytycznych Technicznych.

2. Doświadczenia w kontroli i wykorzystaniu komponentu TOPO:
a. procedura kontroli – 2 różne podejścia,
b. materiał przedstawiany do odbioru przez Wykonawców,
c. tworzenie prezentacji kartograficznych.

3. System Zarządzania BDOT: Śląski TOPAZ. 

4. BDOT w projekcie „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do 
zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”.

5. Wnioski. 

PLAN REFERATU:PLAN REFERATU:



Wiele schematów aplikacyjnych - dane
opracowywane w tym samym okresie
w różnych schematach oraz według
odmiennych warunków technicznych
poszczególnych Zamawiających

PROBLEMY DOTYCZĄCE PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH 
I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCHI WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH

Brak informacji/dokumentu zawierającego zestawienie zmian pomiędzy
schematami aplikacyjnymi

Brak wytycznych technicznych do aktualizacji BDOT

1.34
1.36

……

2.0.4.5
2.0.4.7



KLASA ATRYBUT Schemat 1.36 Schemat 2.0.4.5
BBBD_A FUNKCJA_SZCZEGOLOWA Rc – świątynia lub kaplica chrześcijańska Rk – kaplica

Rq – świątynia lub kaplica niechrześcijańska Rc – świątynia chrześcijańska
Rq – świątynia niechrześcijańska

Od schematu 2.0 brak atrybutu X_ID_SKR_KARTO

Zmiany atrybutu
FUNKCJA_SZCZEGOLOWA  budynku

PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH 
I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCHI WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH

Zmiany klasyfikacji obiektów, zestawu atrybutów i ich wartościZmiany klasyfikacji obiektów, zestawu atrybutów i ich wartości



PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH 
I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCHI WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH

Trudności w interpretacji wytycznych: Trudności w interpretacji wytycznych: SKJZSKJZ

Odcinek jezdni jest fragmentem jezdni 
o jednorodnym z punktu widzenia TBD      
zestawie atrybutów

Brak jednoznacznych wytycznych dotyczących 

przedstawiania skrzyżowań zarówno pod 

względem geometrycznym jak i atrybutowym.

Trudności w wydzielaniu jezdni, określeniu jej 

szerokości i liczby pasów 



ZasięgZasięg przestrzennyprzestrzenny
„Klasa „Tereny zabudowy” obejmuje tereny
zabudowy zwartej, gęstej i luźnej tworzone przez
budynki (mieszkaniowe, przemysłowe,
magazynowe, produkcji rolniczej itd.) wraz z
niewielkimi terenami i urządzeniami, funkcjonalnie
związanymi z budynkami, np. podwórza, place,
dziedzińce, przejścia, przejazdy, przydomowe place
gier i zabaw itp.”

PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH 
I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCHI WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH

Trudności w interpretacji wytycznych: Trudności w interpretacji wytycznych: PKZBPKZB

Różna interpretacja pojęcia  „niewielki 

teren”



„Teren zabudowy gęstej wyróżniamy wówczas, jeżeli przynajmniej 
trzy budynki oddalone są od siebie nie więcej niż o 30 m. 
Teren zabudowy gęstej wyróżniamy również wówczas, jeżeli przynajmniej 
trzy zagospodarowane działki budowlane (gospodarstwa) stykają się ze sobą.”

Różnorodność interpretacyjna charakteru zabudowy, a 

szczególnie zabudowy gęstej i luźnej.

Czy dotyczy trzech dowolnych budynków czy trzech 

budynków mieszkalnych?

Czy taką zabudowę można uznać za gęstą?

PROBLEMY DOTYCZĄCE I SCHEMATÓW APLIKACYJNYCHPROBLEMY DOTYCZĄCE I SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH
I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCHI WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH

Trudności w interpretacji wytycznych: Trudności w interpretacji wytycznych: PKZB PKZB ((CHARAKTER_ZABUDOWYCHARAKTER_ZABUDOWY))



Różnorodność interpretacyjna rodzaju zabudowy, a szczególnie zabudowy w centrach 

miast   („2- typu śródmiejskiego” i „5- inna”)

Czy na obszarach centrów miast gdzie w dawnych kamienicach znajdują się obecnie 

sklepy, biura, usługi powinna być zabudowa inna czy śródmiejska?

PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH 
I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCHI WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH

Trudności w interpretacji wytycznych: Trudności w interpretacji wytycznych: PKZB (PKZB (RODZAJ_ZABUDOWYRODZAJ_ZABUDOWY))

2- Tereny zabudowy śródmiejskiej znajdują się
przede wszystkim na obszarach centrów
miast. Jest to zabudowa gęsta lub zwarta.
Tworzą ją najczęściej zespoły przylegających
do siebie budynków (kamienic). Typowe dla
tej zabudowy są niewielkie i często liczne
dziedzińce.

5- Do terenów zabudowy innej zalicza się tereny
zabudowy zwartej, gęstej lub luźnej, nie
zaklasyfikowane do innych rodzajów
zabudowy np. tereny zabudowy handlowo-
usługowej, sakralnej, administracji publicznej
itp.



• Tereny komunikacyjne wydziela się w każdym przypadku jeżeli ich szerokość przekracza 10 m (…). 
Zaleca się wydzielanie terenów komunikacyjnych o szerokości od 5 m w sytuacjach jeżeli wokół drogi 
lub kolei występuje wyraźna granica innego obiektu należącego do grupy klas „Pokrycie terenu” 

• Wydzielenie terenu komunikacyjnego jest podrzędne w stosunku do innych wydzieleń obiektów grupy 
„Pokrycie terenu” i ma charakter uzupełniający. 

PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH 
I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCHI WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH

Trudności w interpretacji wytycznych: Trudności w interpretacji wytycznych: PKTKPKTK

Droga (szer. nawierzchni 5,5 m, szer. pasa
drogowego ok 10m)
PKTK nie zostało wydzielone ponieważ po
obydwu stronach drogi jest pokrycie PKTR, czyli
nie ma wyraźnej granicy innego obiektu
należącego do grupy pokrycia terenu

Droga (szer. nawierzchni 5 m, szer. pasa
drogowego ok 10m)
PKTK zostało wydzielone ponieważ po jednej
stronie drogi znajduje się PKZB, a po drugiej
jest PKTR



Gr - uprawa na gruntach ornych
Rt - roślinność trawiasta

PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH 
I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCHI WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH

Trudności w interpretacji wytycznych: Trudności w interpretacji wytycznych: PKTRPKTR

Klasyfikacja jest zupełnie przypadkowa.

Na ortofotomapie trudno rozróżnić trawę uprawianą jako płodozmian na gruntach rolnych od wieloletniej
roślinności trawiastej, a w trakcie kontroli terenowej trzeba posiadać praktykę i wiedzę na ten temat.



Obszary PK nie są posegmentowane.
Wprowadzenie maksymalnego obszaru, szczególnie dla klasy PKTK – uwaga na proces aktualizacji tego
typu obiektów i szybki przyrost historii.

PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH 
I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCHI WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH

Trudności w aktualizacji bazyTrudności w aktualizacji bazy

Jeden obiekt



Zbyt rozbudowane słowniki
np. SKJZ - rodzaj nawierzchni,

BBOG - materiał ogrodzenia

PROBLEMY DOTYCZĄCE I SCHEMATÓW APLIKACYJNYCHPROBLEMY DOTYCZĄCE I SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH
I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCHI WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH

Zbyt duża liczba  klas obiektów  i atrybutów; redundancja danychZbyt duża liczba  klas obiektów  i atrybutów; redundancja danych

Redundancja danych
(np. budynki BBBD a kompleksy KUAA ,
inne zadrzewienia PKLA a kompleksy KUSK - parki)

Duża liczba nieistotnych obiektów 
szybko dezaktualizujących się    
(np. drzewa, krzewy)

Niepotrzebne obiekty
(np. posesje, semafory)



Problem budynków przejmowanych z EGiB po zarysie podstawy:

- uregulowanie zasad wprowadzania jak i aktualizacji budynków, które mają nawisy, galerie,
przewiązki, posadowionych na słupach.

PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH PROBLEMY DOTYCZĄCE SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH 
I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCHI WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH



Kontrole kameralne

DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  
I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPOI WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO

Procedura kontroli u ZamawiającegoProcedura kontroli u Zamawiającego

Raport z Aplikacji „R”
Sprawozdanie techniczne

BAZA TOPO
Kontrola Aplikacją „R”

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrola automatyczna
• SKBDT -O
• SprintMap
• Śląski TOPAZ

Kontrola terenowa

Kontrola z bazami zewnętrznymi
• TERYT
• PRNG
• EGiB
• inne

Raport z kontroli 
automatycznej

Uwagi z kontroli

kontrola atrybutów specjalnych

weryfikacja z ortofotomapą

opracowanie map tematycznych



DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  
I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPOI WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO

Procedura kontroli powierzonej firmie zewnętrznejProcedura kontroli powierzonej firmie zewnętrznej

WYKONAWCA
KONTROLUJĄCY

Wykonawca kontrolujący:
Kontrola terenowa i kameralna w 3 iteracjach
Kontrola terenowa dla 10% obszarów: 
- z intensywną zabudową,
- z zabudową rozproszoną

Zamawiający: Kryteria oceny jakości prac
terenowych i kameralnych:
- bezbłędność syntaktyczna,
- brak 10 budynków lub 5 linii
energetycznych,
- brak interpretacji wszystkich elementów
z raportu SKBDT-O,
- inne



Wykonawcy nie stosują się do podstawowych
zapisów wytycznych technicznych przy
opracowaniu wielu klas obiektów.
Niemożliwe, aby tak wykonane klasy, przeszły
pozytywnie jakąkolwiek kontrolę. Tymczasem
protokół z kontroli wewnętrznej nie wykazuje
żadnych błędów ani uwag (np. a występują braki
ciągłości dróg, kolei, cieków, błędna kierunkowość
cieków, duplikaty, samoprzecięcia).

Materiały z wywiadu terenowego są w wielu
przypadkach niewystarczające do prawidłowego
wprowadzenia informacji do bazy przez
Wykonawcę. Na materiałach terenowych, wywiad
jest szczątkowy lub w ogóle nie wykonany.

Materiały z wywiadu terenowego są źródłem
błędów - operator wprowadzający dane do bazy
często nie jest w stanie prawidłowo odczytać co
zapisała osoba będąca w terenie.

DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  
I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPOI WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO

Materiał przedstawiany do odbioru przez WykonawcówMateriał przedstawiany do odbioru przez Wykonawców



Niejednolitość opracowania pod względem interpretacji i klasyfikacji obiektów

Zabudowa blokowa 

DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  
I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPOI WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO

Materiał przedstawiany do odbioru przez Wykonawców Materiał przedstawiany do odbioru przez Wykonawców 



Niejednolitość opracowania pod względem interpretacji i klasyfikacji obiektów

DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  
I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPOI WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO

Materiał przedstawiany do odbioru przez WykonawcówMateriał przedstawiany do odbioru przez Wykonawców

Maszty oświetleniowe

Miejscowości



W klasie KUAA nieprawidłowa wektoryzacja, 

klasyfikacja i wypełnianie atrybutów 

niesłownikowych

DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  
I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPOI WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO

Materiał przedstawiany do odbioru przez WykonawcówMateriał przedstawiany do odbioru przez Wykonawców

Problem z wprowadzaniem ulic do tabeli ULICE –

Wykonawcy nie korzystają z gotowego słownika 

ulic TERYT. Pozwoliłoby to na uniknięcie 

podstawowych błędów przy tworzeniu tabeli 

ULICE: literówki, błędne ID_MIEJSCOWOSCI, itp.

 

241500048 17317 ul.   POW 0945083 
241500357 16274 ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 0944853 
241500413 30162 ul. Matki Teresy Z Kalkuty 0944853 
241500434 25107 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 0944853 
241500558 19901 ul. Gen. Sikorskiego 0214592 
241500633 20068 ul. Marii Skłodowskiej-curie 0216119 
241700152 15905 ul.   Pck 0927642 
241001094 42677 ul. Ks. E. Piwonia 0218779 
240100226 25906 ul.   ZBOWiD 0937899 



Baza - do schematu 1.37 posiadała atrybut X_ID_SKR_KARTO, który można było wykorzystać do
opracowań kartograficznych wykonywanych bezpośrednio z bazy TOPO

DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  
I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPOI WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO

Tworzenie prezentacji kartograficznychTworzenie prezentacji kartograficznych

Klasa
obiektów

Rodzaj 
kompleksu

użytkowania 
terenu

Skrót Opis Uwagi

KUAA_A

115 - zakład 
produkcyjny,
usługowy
lub remontowy

bet. betoniarnia w celu pozyskania 
skrótu konieczny jest 
wywiad terenowy

cg. cegielnia
cem. cementownia
cukr. cukrownia

instr. muz. fabryka instrumentów muzycznych

masz. fabryka maszyn
mebl. fabryka mebli
obuw. fabryka obuwia
ryb. fabryka przetworów rybnych
prec. fabryka wyrobów precyzyjnych
skórz. fabryka wyrobów skórzanych
tyt. fabryka wyrobów tytoniowych
nasien. gospodarstwo nasienne
……..

120 – zakład
wydobywczy

kłm. kamieniołom

w celu pozyskania 
skrótu konieczny jest 
wywiad terenowy

piask. kopalnia piasku, piaskownia

kop. węgl. brun. kopalnia węgla brunatnego

gl. miejsce wydobycia gliny
żw. miejsce wydobycia żwiru

……………………………..

Klasa 
obiektów

Funkcja 
szczegółowa 
budynku lub 

rodzaj budowli

Skrót Opis Uwagi

BBBD_A

Ba

amb ambasada

w celu pozyskania 
skrótu konieczny 
jest wywiad 
terenowy

konsul. konsulat

nadl. nadleśnictwo
S sąd

cel. urząd celny

UG urząd gminy

UM urząd miasta

UMG urząd miasta i gminy

UP urząd powiatowy

UW urząd wojewódzki

Gp

hod. hodowla
w celu pozyskania 
skrótu konieczny 
jest wywiad 
terenowy

drob. hodowla drobiu

mł. młyn

piek. piekarnia

rzeź. rzeźnia

……………………….



DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  DOŚWIADCZENIA W KONTROLI  
I WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPOI WYKORZYSTANIU KOMPONENTU TOPO

Tworzenie prezentacji kartograficznychTworzenie prezentacji kartograficznych

Brak atrybutu dla torów stacyjnych (nie można przypisać symbolu)

Mapa wygenerowana automatycznie 
z komponentu TOPO

Mapa topograficzna w standardzie TBD



SYSTEM ZARZĄDZANIA BDOT  SYSTEM ZARZĄDZANIA BDOT  ŚLĄSKI TOPAZŚLĄSKI TOPAZ

Schemat architektury logicznej Schemat architektury logicznej -- moduły Systemumoduły Systemu

BAZA SYSTEMU

MODUŁ 
ADMINISTRACJI
I ZARZĄDZANIA
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SYSTEM ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA BDOTBDOT ŚLĄSKI TOPAZŚLĄSKI TOPAZ

Proces zasilania bazy Systemu Proces zasilania bazy Systemu –– Mechanizm ETLMechanizm ETL

BAZA 
SYSTEMU

PARAMETRY
TRANZYCJI

import 
akwizycyjny

import 
integracyjny

KONTROLE
SYNTAKTYCZNE 
SEMANTYCZNE

KONTROLE
WŁAŚCIWETBD

TBD

SWDE

PRG

PRNG

geobaza 1

geobaza 2

geobaza 3

wersja 
edycyjna 1

TERYT

eksport do 
aktualizacji

GML
(zachowanie GID)

import addytywny

import różnicowy

import  zamienny

geobaza
edycji

rozłącznej

wersja 
edycyjna 2

wersja 
edycyjna 3

wersja 
edycyjna n

wersja 
DEFAULT



SYSTEM ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA BDOTBDOT ŚLĄSKI TOPAZŚLĄSKI TOPAZ

Proces prezentacji i eksportu danych z SystemuProces prezentacji i eksportu danych z Systemu

replika 
geobazy

BAZA 
SYSTEMU

Geoportal
klient WMS

PARAMETRY 
TRANZYCJI

warstwice

wersja 
DEFAULT

PARAMETRY 
KONFIGURACJI 

SYMBOLIKI OBIEKTÓW

GML
SWDE
GDB
MDB
SHP

TAB
XLS
CSV

ASCII
TIN

PDF
JPG
TIFF

tworzenie 
kompozycji mapowych:

- mapa w standardzie TBD
- mapa niestandardowa

MECHANIZM REPREZENTACJI
KARTOGRAFICZNYCH

automatyczna
wizualizacja

obiektów

generowanie
nazewnictwa

ręczna 
redakcja mapy

PARAMETRY KONFIGURACJI:
- RAMKI WYDRUKU
- OPISU POZARAMKOWEGO
- LEGENDY
- MASEK

NMT

P R E Z E N T A C J AP R E Z E N T A C J A E K S P O R TE K S P O R T
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1. Na czym polega system?

System obejmuje integrację zarządzania i monitoringu wszystkich zasobów wraz z satelitarnym

pozycjonowaniem pojazdów w jednostkach na poziomie starostw powiatowych, obejmujących publiczne

pogotowia ratunkowe przy szpitalach lub samodzielnie działające pogotowia na terenie województwa

małopolskiego. W przypadku istnienia w danej jednostce systemu informatycznego, prace obejmą

integrację lub modernizację tego systemu.

2. Z jakich danych BDOT korzystają jednostki pogotowia ratunkowego do zarządzania zespołami

wyjazdowymi karetek ?

ü ADGM, ADMS - obszary gmin, miejscowości (nazwy),

ü SKJZ - drogi (numery dróg, kategoria zarządzania, nazwy ulic),

ü SKKL - linie kolejowe i tramwajowe,

ü BBBD, ARAD - budynki (liczba kondygnacji, funkcja budynku, informacja dodatkowa), numery adresowe

(lokalizacja wejścia do budynku),

ü SWRK, PKWO - cieki i obszary wód (nazwy, szerokości cieków),

ü PKLA - tereny leśne, zadrzewione.
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Formatka zgłoszenia – przyjęcie zdarzenia przez dyspozytora  
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Bieżąca prezentacja ruchu karetek na danych BDOT



1. Wprowadzenie jednoznacznych zapisów do Wytycznych Technicznych wykluczających swobodną
interpretację i klasyfikację pozyskiwanych obiektów do bazy.

2. Rezygnacja z niektórych pozyskiwanych obecnie klas i podklas obiektów:
- nieistotnych np.: posesje, drzewa, krzewy, słupy drogowe i rzeczne, semafory …
- redundantnych np.: kompleksy usług hotelarskich, oświatowych, ochrony zdrowia,
- za których tworzenie są odpowiedzialne inne instytucje np.: parki krajobrazowe

3. Rezygnacja z niektórych atrybutów obiektów uznanych jako obligatoryjne, np. szerokość korony drogi oraz
niektórych wartości słownikowych np. w warstwie SKJZ występuje obecnie 12 rodzajów nawierzchni.

4. Wprowadzenie obiektów i atrybutów, które nie są dotychczas przewidziane w Wytycznych Technicznych
(np. kody pocztowe, administrator cieku, ekrany akustyczne, mury oporowe zabezpieczające stoki
wzniesień przed osuwaniem się ziemi).

5. Uproszczenie słownika funkcji szczegółowych budynków - funkcje budynków często się zmieniają i są
powodem do różnej interpretacji – np. budynki dwukondygnacyjne, dla których każda z kondygnacji
posiada inną funkcję.

6. Wprowadzenie segmentacji obiektów pokrycia terenu np. PKTK ze względu na proces aktualizacji obiektów
i szybki przyrost historii.

7. Wprowadzenie konieczności pozyskiwania niektórych obiektów klasy KUAA bez względu na powierzchnię
(np. cmentarze, targowiska).
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1. Wprowadzenie wytycznych dotyczących aktualizacji BDOT obejmujących kwestie:

- konieczności zachowywania identyfikatorów z poprzednich opracowań,

- określenia klas obiektów przewidzianych do aktualizacji,

- określenia częstotliwości aktualizacji,

- wykonania aktualizacji, zachowania atrybutów specjalnych z poprzednich opracowań,

- określenie w jakich przypadkach należy wykonywać modyfikację geometrii obiektów.

2. Aktualizacja bazy przez wojewódzkie ośrodki: określenie zasad aktualizacji, klas obiektów,
częstotliwości aktualizacji oraz źródeł, na podstawie których wykonywana byłaby aktualizacja.

3. Podniesienie jakości danych tworzonych przez Wykonawców przy jednoczesnej możliwości
wyegzekwowania tej jakości przez Zamawiającego.

4. Wprowadzenie jednoznacznego cennika za udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych,
(w podziale na warstwy).
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