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ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Terminy – ewolucja nazwy
TBD – Topograficzna Baza Danych
BDT – Baza Danych Topograficznych
BDOT – Baza Danych Obiektów Topograficznych
GBDOT – Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych
(pod taką nazwą jest realizowany projekt GUGiK)

PODSTAWY OPRACOWANIA TBD

Ustawy i Wytyczne Techniczne
• Art. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne”

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wenętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy
danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także
standardowych opracowań kartograficznych

„Wytyczne techniczne TBD v 1.0” – marzec 2003 r.,
Część 1. Charakterystyka ogólna.
Część 2. Specyfikacja danych.
Część 3. Wizualizacja danych.
Część 4. Standardy wymiany danych.
„Wyjaśnienia ,modyfikacje, uszczegółowienia do Wytycznych technicznych „Baza Danych
Topograficznych (TBD) – wersja 1” – 2006 r.,
„Wytyczne techniczne TBD v 1.0 - uzupełnione” – marzec 2008 r.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Baza Danych Topograficznych (TBD)

to spójny pojęciowo w skali kraju system:
•
•
•

gromadzenia,
zarządzania,
udostępniania

danych topograficznych

TBD

zasób danych

system informatyczny

system finansowania

funkcjonujący w oparciu o właściwe przepisy
prawne

system organizacji

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Baza Danych Topograficznych (TBD)

•

Źródło danych nowej jakości w stosunku do dotychczasowych map
topograficznych, będące wynikiem ewolucji metod pozyskiwania i zarządzania
danymi.

•

Poziom informacyjny TBD przyjmuje się za zbliżony do poziomu informacyjnego
map topograficznych w skali 1:10 000.

•

Jest to jeden z istotnych elementów szeroko rozumianego Krajowego Systemu
Informacji o Terenie.

•

Zapewnia zasilanie aktualnymi danymi topograficznymi systemów produkcji map,
przede wszystkim topograficznych, ale również tematycznych.

KOMPONENTY TBD

Baza Danych Topograficznych (TBD)

Zasób podstawowy stanowią trzy bazy składowe:

• Komponent NMT
• Komponent ORTO

• Komponent TOPO
Zasób kartograficzny danych:
• tworzą dane będące wynikiem przekształceń zasobu podstawowego,
• zorganizowane zgodnie z kartograficznym modelem danych,
• służące opracowaniu wysokiej jakości prezentacji kartograficznych (w szczególności map
topograficznych w standardzie TBD) – (komponent KARTO)

KOMPONENTY TBD

Komponent NMT
Powierzchnia ukształtowania terenu

zapisana w podziale sekcyjnym baza
numerycznego modelu rzeźby terenu

przejmowanie na potrzeby TBD NMT wytworzonego
w ramach innych opracowań (LPIS)

KOMPONENTY TBD

Komponent ORTO
Mapa powstała ze zdjęć lotniczych

zapisana w podziale sekcyjnym baza
ortofotomap

przejmowanie na potrzeby TBD ortofotomap
wytworzonych w ramach innych opracowań (LPIS)

KOMPONENTY TBD

Komponent TOPO
"ciągła" przestrzennie wektorowa baza danych topograficznych tworzona w oparciu
o technologię GIS

KOMPONENT TOPO

Struktura komponentu TOPO
•

Typy geometrii stosowane w TBD: punkt, linia, poligon

•

Określony zestaw atrybutów dla poszczególnych klasy obiektów
atrybuty specjalne
atrybuty obligatoryjne
atrybuty fakultatywne

•

Zestaw tabel (np. CIEKI, ULICE, SZLAKI DROGOWE, ZBIORNIKI_WODNE)
zawierających informacje dodatkowe, łączone są przez relacje

z geometrią – normalizacja bazy danych przestrzennych
•

Tabele typu „SŁOWNIKI”

PODSTAWY OPRACOWANIA TBD

Źródła danych do opracowania TBD
- Komponent ORTO – na podstawie ortofotomapy dostępnej w zasobie (CODGiK)
- Komponent NMT – na podstawie NMT dostępnego w zasobie (CODGiK)
- Komponent TOPO
- źródła dla danych geometrycznych:
•
•
•

ortofotomapa
mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna (PODGiK)
pomiary terenowe

- źródła dla danych atrybutowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CODGiK: PRG - Państwowy Rejestr Granic, PRNG - Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych
Główny Urząd Statystyczny: TERYT - Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
Rejestry Urzędów Gmin
Bazy zarządów dróg publicznych (GDDKiA, Wojewódzkie Zarządy Dróg, Powiatowe Zarządy Dróg)
Polskie Linie Kolejowe: Instrukcja D-29, mapa linii kolejowych
Nadleśnictwa: Numeryczna Mapa Leśna
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków: Rejestr zabytków
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: Centralny rejestr form ochrony przyrody
IMGW: Mapa Podziału Hydrograficznego Polski
Inne np. RZGW, Zarządy Melioracji, Centrum Informatyczne Edukacji

KOMPONENT TOPO

Atrybuty specjalne
wspólne dla wszystkich klas obiektów

 AKTUALNOŚĆ DANYCH

 ŹRÓDŁO DANYCH
 DOKŁADNOŚĆ POZYSKANIA DANYCH
 KATEGORIA ISTNIENIA

 DODATKOWE ATRYBUTY
(dla poszczególnych warstw tematycznych)

KOMPONENT TOPO

Obiekt BUDYNEK z tabelą atrybutów

KOMPONENT TOPO

Obiekt ODCINKI JEZDNI z tabelą atrybutów

KOMPONENT TOPO

Tabele relacji
Poszczególnym odcinkom jezdni przypisuje się numery wszystkich szlaków drogowych
międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które po nich
przebiegają (należy wykorzystać tabelę intersekcji INT_JEZDNIE_SZLAKI i tabelę
SZLAKI_DROGOWE).
SZLAKI_DROGOWE
Nazwa atrybutu

Opis kolumny, przykładowe wartości

Typ danych

Wymagane

ID

T(38)

TAK

Identyfikator obiektu

NUMER

T(7)

TAK

Numer drogi np. 62, E7, 2 itd.

X_KAT_DOK_ATRYB
[SLX_KAT_DOKL]

N(3)

TAK

Kategoria dokładności atrybutowej

DT

TAK

Stan aktualności atrybutów obiektu

Typ danych

Wymagane

[SKJZ_L]

T(38)

TAK

Identyfikator obiektu jezdni z odcinków jezdni twardych

[SZLAKI_DROGOWE]

T(38)

TAK

Identyfikator numeru szlaku (ID) z tabeli SZLAKI_DROGOWE]

Typ danych

Wymagane

T(38)

TAK

X_AKTUALNOSC_ATRYB
INT_JEZDNIE_SZLAKI
Nazwa atrybutu
ID_JEZDNI
ID_SZLAKU

Opis kolumny, przykładowe wartości

SKJZ_L – odcinki jezdni
Nazwa atrybutu
ID

Opis atrybutu, przykładowe wartości
Identyfikator obiektu

KOMPONENT TOPO

Zestawienia słowników danych

KOMPONENT TOPO

Zakres informacyjny TBD
obejmuje następujące kategorie tematyczne danych:

Podziały administracyjne
Inne obiekty topograficzne

Budowle i urządzenia

Kompleksy użytkowania terenu

Sieci cieków
Sieci dróg i kolei
Sieci uzbrojenia terenu
Kompleksy pokrycia terenu

KOMPONENT TOPO

Komponent TOPO – klasyfikacja obiektów
Poziom 1
SW. Sieci cieków – rzeki, strumienie, kanały, rowy.
SK. Sieci dróg i kolei – odcinki dróg, koleje, ścieżki alejki, przeprawy promowe.
SU. Sieci uzbrojenia terenu – linie energetyczne, telefoniczne, rurociągi.
PK. Kompleksy pokrycia terenu – lasy, grunty orne, jeziora, place, obszary zabudowane.
BB. Budowle i urządzenia – budynki, mosty, wały, zbiorniki, ogrodzenia, suwnice, baseny.
KU. Kompleksy użytkowania terenu – obszary posesji, szkół, zakładów przemysłowych.
OI. Obiekty inne – drzewa, przystanki, wiaty, trybuny, wieże, przesieki leśne.

TC. Tereny chronione – parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty.
AD. Jednostki podziału terytorialnego – gminy, miejscowości, obręby, oddziały leśne.
AR. Punkty adresowe.

KOMPONENT TOPO

SIECI CIEKÓW (SW)
Sieci cieków tworzą odcinki osi rzek, strumieni, kanałów i rowów melioracyjnych pomiędzy węzłami sieci
hydrograficznej (źródło, ujęcie, wpływ do zbiornika, wypływ ze zbiornika, rozwidlenie cieku na ciek główny i
boczny itd.).

Klasy obiektów (poziom 2):
SWRK_L - Sieci cieków i kanałów
SWML_L - Odcinki rowów melioracyjnych
a także wykaz CIEKI zawierający identyfikatory i nazwy cieków

Zasady pozyskiwania
Podstawą reprezentacji wszystkich cieków są ich osie geometryczne, a w przypadku cieków szerszych od 5 m
dodatkowo obiekty powierzchniowe tworzone przez linie brzegowe (reprezentowane w oddzielnej klasieObszary wód w grupie Kompleksy pokrycia terenu). Reprezentacja geometryczna poszczególnych klas obiektów
realizowana jest w sposób pozwalający na realizację analiz sieciowych w narzędziach typu GIS.

KOMPONENT TOPO

SWRK_L – odcinki rzek kanałów
Typ danych Wymagane Opis atrybutu, przykładowe wartości

Nazwa atrybutu
ID

T(38)

TAK

Identyfikator obiektu

T(38)

NIE

Identyfikator cieku (całego)

T(3)

TAK

Rz – rzeka, Kn – Kanał, St – strumień lub potok

T(3)

NIE

PRZEPLYW

N(3,1)

NIE

Prędkość przepływu na odcinku w m/s

SZEROKOSC

N(4,1)

NIE

Szerokość cieku lub kanału w metrach

PRZEBIEG

N(3)

TAK

1 – ciek główny, 2 – ramię boczne

OKRESOWOSC

N(3)

TAK

0 – stały, 1 – okresowy

POLOZENIE

N(3)

TAK

0 – pod powierzchnią, 1 – na powierzchni

T(255)

NIE

Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

ID_CIEKU
[CIEKI]
RODZAJ
[SL_RODZ_RZEK_K]

STATUS_EKSLOATACJI
[SL_ST_EK_CIEKOW]

INFORM_DODATKOWA

Informacja o żeglowności: Z – żeglowny, CZ –
częściowo żeglowny, NZ – nieżeglowny

TYP GEOMETRYCZNY: LINIA
CIEKI

Nazwa atrybutu

Opis kolumny, przykładowe wartości

Typ danych

Wymagane

ID

T(38)

TAK

Identyfikator obiektu

ID_PRNG

T(38)

NIE

Identyfikator cieku z PRNG

NAZWA

T(255)

TAK

Nazwa cieku

DLUGOSC

N(4,1)

NIE

Długość cieku w kilometrach

N(3)

TAK

Kategoria dokładności atrybutowej

DT

TAK

Stan aktualności atrybutów obiektu

X_KAT_DOK_ATRYB

X_AKTUALNOSC_ATRYB

KOMPONENT TOPO

SIECI DRÓG I KOLEI (SK)

Sieci dróg i kolei tworzą odcinki osi jezdni dróg twardych i utwardzonych, osie dróg gruntowych, osie dróg ruchu
pieszego, rowerowego, osie torów bądź zespołów torów kolejowych, tramwajowych.

Klasy obiektów (poziom 2):
SKJZ_L - Odcinki jezdni
SKRP_L - Ciągi ruchu pieszego i rowerowego
SKKL_L - Tory lub zespoły torów
SKPP_L - Odcinki przepraw

a także wykazy: LINIE_KOLEJOWE; SZLAKI_DROGOWE
oraz tabele pośrednie (intersekcji) INT_JEZDNIE_SZLAKI, INT_TORY_SZLAKI umożliwiające przypisywanie jednego lub
wielu szlaków drogowych lub linii kolejowych do jednego odcinka jezdni, toru lub zespołu torów kolejowych
Zasady pozyskiwania
Podstawą reprezentacji wszystkich sieci dróg i kolei są osie geometryczne obiektów je tworzących. Reprezentacja
geometryczna poszczególnych klas obiektów realizowana jest w sposób pozwalający na realizację analiz sieciowych w
narzędziach typu GIS.

KOMPONENT TOPO

SIECI UZBROJENIA TERENU (SU)

„Sieci uzbrojenia terenu” tworzą odcinki linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych, przewodów gazowych,
naftowych, ciepłowniczych itd.

Klasy obiektów (poziom 2):
SUEN_L - Odcinki linii energetycznych
SUTL_L - Odcinki linii telekomunikacyjnych
SURU_L Odcinki przewodów rurowych

Zasady pozyskiwania
Podstawą reprezentacji sieci uzbrojenia terenu osie geometryczne przewodów (gazowych, ciepłowniczych,
naftowych itd.). Do bazy wprowadza się przewody główne (przyłączy nie wprowadza się). Zasadniczo do bazy
wprowadza się przewody naziemne i nadziemne. Potencjalnie możliwe jest wprowadzanie również przewodów
podziemnych. Reprezentacja geometryczna poszczególnych klas obiektów realizowana jest w sposób pozwalający
na realizację analiz sieciowych w narzędziach typu GIS.

KOMPONENT TOPO

KOMPLEKSY POKRYCIA TERENU (PK)
Do klasy „Kompleksy pokrycia terenu” zalicza się najważniejsze, powierzchniowe elementy sytuacyjne terenu,
rozróżnialne przede wszystkim na podstawie ich zewnętrznego wyglądu (cech fizjonomicznych).
Klasy obiektów (poziom 2):
PKWO_A – Obszary wód
PKZB_A – Tereny zabudowy
PKLA_A – Tereny leśne lub zadrzewione
PKKR_A – Tereny roślinności krzewiastej
PKUT_A – Tereny upraw trwałych
PKTR_A – Tereny roślinności trawiastej i upraw rolnych
PKTK_A – Tereny pod drogami kołowymi, szynowymi i lotniska
PKBR_A – Tereny gruntów odsłoniętych
PKNT_A – Inne tereny niezabudowane

Zasady pozyskiwania
Obiekty te zachowują względem siebie relację sąsiedztwa i w sposób ciągły pokrywają cały teren opracowania.

KOMPONENT TOPO

BUDOWLE I URZĄDZENIA (BB)
Do klasy „Budowle i urządzenia” zalicza się wszelkiego rodzaju budowle istotne z punktu widzenia
topograficznego ujęcia terenu, m.in. budynki mieszkalne i niemieszkalne, budowle przemysłowe i
gospodarcze, budowle hydrotechniczne, urządzenia techniczne, ogrodzenia itd.
Klasy obiektów

BBBD_A - Budynki
BBMO_L - Budowle mostowe
BBHY_A i BBHY_L - Budowle hydrotechniczne
BBSP_A i BBSP_L - Budowle sportowe
BBWT_A i BBWT_P - Wysokie budowle techniczne
BBZT_A i BBZT_P - Zbiorniki techniczne
BBUW_L - Umocnienia wodne
BBUD_A i BBUD_L - Umocnienia drogowe lub kolejowe
BBTS_L i BBTS_P - Urządzenia transportowe - reprezentacja liniowa
BBIU_A i BBIU_P - Inne urządzenia techniczne

Zasady pozyskiwania
Obiekty tej grupy wchodzą w relacje „zawierania się” lub „nakładania się”
z „Kompleksami pokrycia terenu” oraz „Kompleksami użytkowania terenu”.

KOMPONENT TOPO

Integracja z Rejestrami Publicznymi

Baza Danych Topograficznych

Ewidencja Gruntów i Budynków

KOMPONENT TOPO

KOMPLEKSY UŻYTKOWANIA TERENU (KU)

Klasa „Kompleksy użytkowania terenu” obejmuje obiekty powierzchniowe, jednorodne ze względu na ich
podstawową funkcję, pełnioną obecnie bądź dawniej.
Klasy obiektów (poziom 2):
KUMN_A – Kompleksy mieszkaniowe
KUPG_A – Kompleksy przemysłowo-gospodarcze
KUHU_A – Kompleksy handlowo-usługowe
KUKO_A – Kompleksy komunikacyjne
KUSK_A – Kompleksy sportowe i rekreacyjne
KUHO_A – Kompleksy usług hotelarskich i turystycznych
KUOS_A – Kompleksy oświatowe
KUOZ_A – Kompleksy ochrony zdrowia i opieki społecznej
KUZA_A – Kompleksy zabytkowo-historyczne
KUSC_A – Kompleksy sakralne i cmentarze
KUIK_A – Inne kompleksy użytkowania terenu
Zasady pozyskiwania
Nie są to typowe obiekty topograficzne.
Przekazują uzupełniające, ale istotne informacje o użytkowaniu (wykorzystaniu) terenu. Najczęściej a to zespoły budynków i
budowli, urządzenia i wewnętrzne układy komunikacyjne, zwykle otoczone ogrodzeniem, posiadające nazwę własną i wspólnego
właściciela lub zarząd, Wydzielenia te są niezależne od obiektów należących do „Kompleksów pokrycia terenu”

KOMPONENT TOPO

OBIEKTY INNE (OI)

W skład klasy „Obiekty inne” wchodzą głównie (za wyjątkiem mokradeł) mniej istotne z punktu widzenia
TBD obiekty, zwykle mające znaczenie orientacyjne w terenie i niezbędne z punktu widzenia zasilania
procesu produkcji mapy topograficznej 1: 10 000.
Klasy obiektów (poziom 2):
OIPR_P i OIPR_L – obiekty przyrodnicze
OIKM_P i OIKM_L – obiekty związane z komunikacją
OIOR_P – obiekty o znaczeniu orientacyjnym w terenie
OIMO_A – mokradła
OISI_A – trzciny, sitowia

KOMPONENT TOPO

TERENY CHRONIONE (TC)

Obszary wydzielone na podstawie odpowiednich rozporządzeń w celu ochrony szczególnych walorów
przyrodniczych i krajobrazowych danego terenu.
Klasy obiektów (poziom 2):
TCPN_A - Parki narodowe i krajobrazowe
TCRE_A - Rezerwaty

KOMPONENT TOPO

JEDNOSTKI PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO (AD)
Obszary wydzielone na podstawie odpowiednich rozporządzeń w celu sprawnego
administrowania i zarządzania terenem.

Klasy obiektów (poziom 2):
ADPA_A – Jednostki podziału administracyjnego
ADPE_A – Jednostki podziału ewidencyjnego
ADMS_A – Miejscowości

PUNKTY ADRESOWE (AR)
ARAD_P – Punkty adresowe

KOMPONENT TOPO

Integracja z Rejestrami Publicznymi
Baza Danych Topograficznych

2012-11-26

TERYT

KOMPONENT TOPO

Mapa topograficzna a Baza Danych Topograficznych

Aktualność danych
Mnogość warstw tematycznych i dostęp do
wybranych informacji
Informacje dodatkowe
Możliwość edycji i wprowadzania własnych
informacji
Możliwość automatycznego przeszukiwania
danych oraz ich analizowania
Przestrzenna ciągłość opracowania (brak
podziału na arkusze)
Integracja danych z rejestrów publicznych

Mapa Topograficzna

TBD

1981-88, 1994-95, 1995-98

2006-2010 + aktualizacja

KOMPONENT TOPO

Wykorzystanie TBD w sektorze publicznym

Sieć dróg, kolei i budowli mostowych jest niezbędną informacją do:
•

wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego - instytucje
odpowiedzialne za ich wykonywanie: samorząd województwa, samorządy gminne,

•

wspomagania systemów służb ratowniczych - pogotowia ratunkowego, straży
pożarnej, policji,

•

projektowania i zarządzania siecią drogową, kolejową, tranzytową - Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Zarządy Dróg, Koleje

Państwowe,
•

wspomagania służb odpowiedzialnych za utrzymanie czystości - Miejskie
Przedsiębiorstwa Oczyszczania,

KOMPONENT TOPO

Wykorzystanie TBD w sektorze publicznym
Sieć uzbrojenia terenu stanowi niezbędna informację dla:
•
•

projektowania, inwentaryzacji oraz zarządzania siecią telekomunikacyjną,
elektroenergetyczną,
projektowania i zarządzania przewodami służącymi do przesyłania cieczy lub gazów zakładów energetycznych, gazowniczych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych,
wodociągowych, koncernów paliwowych, hut metalurgicznych i innych zakładów
przemysłowych.

Tereny zabudowy i urządzeń z nimi związanych stanowią podstawę informacji
dla:
•
•
•

wspomagania systemów służb ratowniczych - pogotowia ratunkowego, straży
pożarnej, policji,
zarządzania architekturą i nieruchomościami - właścicieli, administratorów i
zarządców nieruchomości, zakładów przemysłowych,
projektowania terenów przeznaczonych pod zabudowę, inwestycji przemysłowych instytucji odpowiedzialnych za ich wykonywanie: samorząd województwa,
samorządy gminne.

KOMPONENT TOPO

Wykorzystanie TBD w sektorze publicznym
Sieć cieków stanowi źródło danych dla:
•

projektowania i zarządzania ciekami, zbiornikami wód - Zarządzanie Kryzysowe,
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Tereny leśne:
•
•
•

zarządzanie terenami leśnymi - Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
nadleśnictw,
wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego - instytucje
odpowiedzialne za ich wykonywanie: samorząd województwa, samorządy gminne.
ochrona środowiska przyrodniczego - samorząd Województwa.

Reprodukcja kartograficzna – mapy papierowe.

KOMPONENT TOPO

Przykładowe analizy - Okolice Sosnówki
NMT

Ortofotomapa

Sieć rzeczna,
powierzchnie wodne
(BDOT)
Pozostała treść
topograficzna:
budynki, drogi,
groble, zapora.

KOMPONENT TOPO

Przykładowe analizy - Okolice Sosnówki
NMT

Mapa spadków
wykonana na
podstawie NMT

Sieć rzeczna,
powierzchnie wodne
(BDOT);
kolorem zaznaczono
szerokość cieków

OPRACOWANIE TBD

Realizacja Topograficznej Bazy Danych
w województwie dolnośląskim
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OPRACOWANIE TBD

Realizacja Topograficznej Bazy Danych
w województwie dolnośląskim

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zlecił wykonanie BDOT dla województwa dolnośląskiego w
ramach projektu pod nazwą „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)

wraz z krajowym systemem zarządzania” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Projekt ten, którego nadrzędnym celem jest pokrycie całego terytorium kraju spójną Bazą Danych

Obiektów Topograficznych, jest realizowany dla Dolnego Śląska w 4 etapach.

Zakończenie opracowania BDOT planowane jest do końca 2012 roku.

OPRACOWANIE TBD

Georeferencyjna Baza Danych
Obiektów Topograficznych (GBDOT)

Etapy realizacji BDOT:
etap 1 - 7 powiatów (do 12.03.2012)
etap 2 - 7 powiatów (do 12.06.2012)
etap 3 - 7 powiatów (do 12.08.2012)
etap 4 - 8 powiatów (do 12.11.2012)

OPRACOWANIE TBD

Georeferencyjna Baza Danych
Obiektów Topograficznych (GBDOT)

odebrany
w trakcie kontroli
do wykonania

www.diip.dolnyslask.pl

Narzędzie do zgłaszania bledów TBD
Dane TBD zostały opublikowane za pomocą
aplikacji do publikowania danych
przestrzennych w internecie.
W aplikacji została zaimplementowana
funkcjonalność zgłaszanie błędów TBD

Błędy można wnosić jako punkty, linie
lub powierzchnie w zależności od
specyfiki błędu.

www.diip.dolnyslask.pl

Narzędzie do zgłaszania bledów TBD
Formatka do wprowadzania zawiera:

Formatka do weryfikacji i akceptacji zgłaszanych błędów,
która jest wykonywana przez zespół WODGiK

•

jakiego obiektu z TBD dotyczy błąd

•

jaki jest rodzaj zgłaszanego błędu

•

możliwość wprowadzenia informacji dodatkowych
opisujących błąd.

Dziękuję za uwagę
Monika Roszczewska
monika.roszczewska@dolnyslask.pl

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23
tel. 071 78 29 252
email: wodgik@dolnyslask.pl

