Wrocł
Wrocław,

22 listopada 2012 r.

Budowa systemu Bazy Danych Topograficznych
jako platformy Dolnoś
Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej – II etap realizacji

BDOT – doświadczenia wykonawców przy realizacji projektów na
obszarze województwa dolnośląskiego.

Marcin Marmol

Okrę
Okręgowe Przedsię
Przedsiębiorstwo GeodezyjnoGeodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp z o.o.

OPGK Kraków - realizacja BDOT w województwie dolnośląskim

1.

Baza Danych Topograficznych (TBD).
* Realizacja: 02.09.2009 r. – 31.10.2010 r.
opracowanie 55 peł
pełnych arkuszy (komponent NMT, ORTOFOTO, TOPO),
import bazy do struktur Oracle Spatial oraz wykonanie biblioteki styli (.style) i kompozycji mapy
z kompletną
kompletną symbolika dla wszystkich warstw (.mxd).
* Realizacja: 19.07.2010 r. – 18.08.2011 r.
opracowanie 51 peł
pełnych arkuszy (komponent NMT, ORTOFOTO, TOPO),
import bazy do struktur Oracle Spatial
* Realizacja: 19.07.2010 r. – 18.11.2011 r.
opracowanie 95 peł
pełnych arkuszy (komponent NMT, ORTOFOTO, TOPO),
import bazy do struktur Oracle Spatial

Opracowania na podstawie:
-

„Wytycznych technicznych TBD v 1.0”
1.0” – marzec 2003 r.,
„Wyjaś
Wyjaśnienia ,modyfikacje, uszczegó
uszczegółowienia do Wytycznych technicznych „Baza
Danych Topograficznych (TBD) – wersja 1”
1” – 2006 r.,
Warunkó
Warunków technicznych do SIWZ - dodatkowe wymagania.
Uszczegó
Uszczegółowień
owień zawartych w Dzienniku roboty.

Wynik opracowania:
-

Pliki xml w schemacie 1.36,
1.36, TIF, TIN, GRID
Raporty pokontrolne,
Materiał
Materiały źródłowe.
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2.

GBDOT – Budowa i prowadzenie Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektó
Obiektów Topograficznych.
* Realizacja: 12.09.2011 r. – 12.11.2012 r.
Opracowanie i aktualizacja bazy danych obiektó
obiektów topograficznych (BDOT)
dla obszaru wojewó
województwa dolnoś
dolnośląskiego.
skiego. (komponent TOPO).
Powierzchnia wojewó
województwa dolnoś
dolnośląskiego 19 936 km2.
2
- opracowanie 10 628 km (53%),
- aktualizacja
976 km2 (5%),
- konwersja
8 332 km2 (42%).
Zamawiają
Zamawiający: Gł
Główny Urzą
Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Kontrola i odbió
odbiór: WODGiK we Wrocł
Wrocławiu, CODGiK w Warszawie

Opracowania na podstawie:
-

„Wytycznych technicznych TBD v 1.0 - uzupeł
uzupełnione”
nione” – marzec 2008 r.,
Warunkó
Warunków technicznych do SIWZ - dodatkowe wymagania.
Pytań
).
Pytań wykonawcó
wykonawców i odpowiedzi GUGiK do umó
umów oraz uwag ogó
ogólnych (www.geointegracja.gov.pl
(www.geointegracja.gov.pl).
wyniki kontroli GBDOT 2010 (CODGiK
).
(CODGiK).

Wynik opracowania:
-

Pliki xml w schemacie 2.0.4.7.
2.0.4.7.
Raporty pokontrolne,
Materiał
Materiały źródłowe.
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3.

Baza Danych Obiektó
Obiektów Topograficznych - BDOT10k.
* Realizacja: 06.09.2012 r. – 06.11.2013 r.
Uzupeł
Uzupełnienie i aktualizacja istnieją
istniejących zbioró
zbiorów bazy danych obiektó
obiektów topograficznych oraz dostosowanie do
struktur okreś
określonych w Rozporzą
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnę
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada
2011 r. w sprawie bazy danych obiektó
obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektó
obiektów ogó
ogólnogeograficznych,
lnogeograficznych,
a takż
ż
e
standardowych
opracowań
ń
kartograficznych.
tak
opracowa
dla obszaru wojewó
województwa dolnoś
dolnośląskiego.
skiego.

-

Podstawowe zadania do wykonania:
Migracja istnieją
istniejących opracowań
opracowań do struktury przewidzianej w rozporzą
rozporządzeniu,
Uzupeł
Uzupełnienie brakują
brakujących klas, obiektó
obiektów oraz atrybutó
atrybutów,
Aktualizacja zbioró
zbiorów w oparciu o dostę
dostępne rejestry, wywiad terenowy i inne materiał
materiały źródłowe.
Zamawiają
Zamawiający: Gł
Główny Urzą
Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Kontrola i odbió
odbiór: CODGiK w Warszawie, WODGiK we Wrocł
Wrocławiu, firma zewnę
zewnętrzna.

Opracowania na podstawie:
-

Rozporzą
Rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektó
obiektów topograficznych oraz
bazy danych obiektó
obiektów ogó
ogólnogeograficznych,
lnogeograficznych, a takż
także standardowych opracowań
opracowań kartograficznych
Warunkó
Warunków technicznych do SIWZ - dodatkowe wymagania, tabela mapowania.
Pytań
).
Pytań wykonawcó
wykonawców i odpowiedzi GUGiK do umó
umów oraz uwag ogó
ogólnych (www.geointegracja.gov.pl
(www.geointegracja.gov.pl).

Wynik opracowania:
-

Pliki xml w schemacie 3.x.
3.x.
Raporty pokontrolne,
Materiał
Materiały źródłowe.

Materiały źródłowe.
Dane z zasobu centralnego i wojewódzkiego:
• Ortofotomapy,
• Bazy danych topograficznych (TBD) z poprzednich opracowań,
• Państwowy Rejestr Granic PRG,
• Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych PRNG,
• Mapy topograficzne w skali 1:10 000 (materiał
(materiał dodatkowy).
Opracowanie warstwowego TBD dla
sieci dróg i kolei powiatu kłodzkiego.

Układ 1965

Układ 1942

Układ 1992

Materiały źródłowe.
Dane z zasobu powiatowego:
• Mapa zasadnicza, BDOT500,
• Ewidencji gruntów i budynków,
- obręby ewidencyjne
- działki
- budynki
- numery adresowe
- osie ulic.

Materiały źródłowe.
Dane źródłowe z urzędów gmin:
• Numeracja adresowa. Ewidencja miejscowości ulic i adresów (EMUiA),
• Wykaz dróg gminnych,
• Wykaz pomników przyrody,
• Ewidencja zabytków,
• Liczba mieszkańców,

Materiały źródłowe i pomocnicze dostępne w innych urzędach
•

Zarządcy dróg:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
- Wojewódzkie Zarządy Dróg
- Powiatowe Zarządy Dróg

•

Polskie Linie Kolejowe:

- Instrukcja D-29, mapa linii kolejowych

•

Nadleśnictwa,

- Numeryczna Mapa Leśna

•

Główny Urząd Statystyczny:

- TERC – rejestr identyfikatorów i nazw jednostek
podziału administracyjnego
- SIMC – rejestr identyfikatorów i nazw miejsc.
- NOBC – rejestr identyfikacji adresowej ulic,
nieruchomości, budynków i mieszkań

•

Narodowy Instytut Dziedzictwa:

- rejestr zabytków

•

Generalna Dyrekcja Ochrony Środ.

- tereny chronione

•
•

Mapa Podziału Hydrograficznego
Polski - MPHP
Inne np. RZGW, Zarządy Melioracji,
Centrum Informatyczne Edukacji

Materiały źródłowe - pozyskanie.

•

Pozyskanie danych w oparciu o zgłoszenie pracy kartograficznej lub wniosek
o udostępnienie danych z rejestrów publicznych

Proces wykonywania opracowań BDOT.

•

Pozyskanie i przetworzenie materiałów – terminy, wymiana korespondencji,
formaty i jakość danych

•

Wektoryzacja lub aktualizacja danych geometrycznych – doświadczony
personel,

•

Weryfikacja terenowa – koszty stałe, warunki atmosferyczne, doświadczony
personel,

•

Obiektowanie i kontrola danych – specjalistyczne oprogramowanie
dostosowane do konkretnego projektu, doświadczony personel

•

Przekazanie i odbiór końcowego produktu.

Komponent TOPO – etapy opracowania

- Przetworzenie materiałów źródłowych:

Opracowanie
warstwowe TBD: drogi i koleje.
Dane
ewidencyjne

Komponent TOPO – etapy opracowania

- Pozyskanie geometrii na podstawie ortofotomapy i wstępna klasyfikacja
obiektów,

Komponent TOPO – etapy opracowania

- Wywiad terenowy: pozyskanie atrybutów i zmian w geometrii obiektów,

Komponent TOPO – etapy opracowania
- Wprowadzenie informacji z terenu i materiałów źródłowych do bazy,
- Uporządkowanie danych zgodnie ze strukturą obiektów TBD i nadanie kodów
kartograficznych,

Komponent TOPO – etapy opracowania
- Kontrole wewnętrzne,
–
–
–
–
–
–
–
–

Zgodności z ortofotomapą,
Wprowadzenia informacji z terenu,
Wprowadzenia informacji z urzędów,
Geometryczne (np.: zdublowania, pokrycia, topologiczne i inne),
Atrybutowe (kompletność, poprawne relacje, ciągłość i inne),
Uzgodnienia styków,
Kontrola terenowa,
Inne.
- Aplikacje do kontroli:

–
–

–

Aplikacje własne,
Aplikacja „R” – na podstawie szablonu kontroli:
– kontrole struktury danych,
– zgodności ze schematem GML,
– zależności atrybutowych,
Aplikacja „O” - na podstawie szablonu kontroli: ,
– kontrole atrybutowe,
– kontrole geometryczne,

Komponent TOPO – kontrole

- przyk
ładowy
raport
Aplikacji
„O”, kategorii zarządzania dróg,
kontrola
ad poprawno
kontroli
wykaz
ekranowych,
śzci
kontroli
wprowadzenie
geometrycznych,

Postać zdawczo-odbiorcza
Przekazywane materiały:,
- Baza TOPO: pliki xml i geobazy ESRI v9.2,

Postać zdawczo-odbiorcza

- Materiały z aktualizacji terenowej,
- Kalki nazw i wykazy nazw,
- Operat z pomiaru bezpośredniego,
- Materiały źródłowe: Urzędy
- Raport z Aplikacji R

Kontrola i odbiór opracowania

- kontrola kameralna:
- uwagi ogólne - raport,
- uwagi szczegółowe - raport,
- kontrola terenowa – raporty dla poszczególnych arkuszy:
- odbiór opracowania:
- kontrola wprowadzenia uwag kameralnych,
- kontrola terenowa z wykonawcą,
- raporty z kontroli,
- kontrola wniesienia uwag,
- podpisanie protokołu końcowego.
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