
 

 
 
Rozporządzenie Ministra Administracji 

i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 roku 

w sprawie bazy danych geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy 

danych obiektów topograficznych oraz 

mapy zasadniczej określiło zakres 

informacji gromadzonych w bazach 

oraz wyznaczyło standardy techniczne 

tworzenia i aktualizacji baz BDOT500, 

czyli baz danych obiektów 

topograficznych o szczegółowości 

zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000. I chociaż rozporządzenie 

utraciło swoją moc z dniem 13 stycznia 2015 roku, to nie można stwierdzić, że zagadnienia już nie 

ma lub że służby geodezyjne zostały zwolnione ze stojących za zmianą przepisów zadań.  

Wprowadzenie nowych standardów prowadzenia baz danych BDOT500 wymogło na 

producentach systemów do prowadzenia numerycznych map zasadniczych konieczność 

dostosowania oprogramowania do nowych przepisów oraz konwersji istniejących danych 

cyfrowych do nowych struktur baz danych. Założeniem konwersji było bezstratne przeniesienie 

danych do nowej bazy wraz z przypisaniem obiektom nowych kodów i nowych atrybutów 

opisowych. Zwykle była to jednak tylko konwersja automatyczna, wykonywana w oparciu o tzw 

tabele konwersji i siłą rzeczy była skuteczna jedynie dla tych obiektów i elementów bazy, gdzie dla 

jednoznacznych odpowiedników bazy źródłowej istniały jednoznaczne odpowiedniki bazy 

docelowej.  

Usługa, którą Państwu oferujemy dotyczy modernizacji i modyfikacji tych wszystkich obiektów i 

elementów bazy BDOT500, dla których automatyczna konwersja okazała się nieużyteczna lub 

nieefektywna. Dotyczy to następujących przypadków: 

• obiekty z nowego standardu danych nie mają swoich jednoznacznych odpowiedników w bazie 

źródłowej 

• brak atrybutów w obiektach nowego standardu, gdyż nie występowały w bazie źródłowej lub 

nie było możliwości ich automatycznego pozyskania do nowego modelu danych 

• brak możliwości automatycznego przejścia z geometrii punktowej na geometrię 

powierzchniową obiektów (trawniki, lasy, tereny sportowe, cmentarze) 

• brak możliwości automatycznego przejścia z geometrii liniowej na geometrię powierzchniową 

obiektów (jezdnie, chodniki) 

• powstanie w nowych bazach obiektów niestandardowych, co miało miejsce przy założeniu 

bezstratności procesu konwersji. 

 

Usługa nasza obejmuje również redakcję kartograficzną obiektów BDOT500, zaś sposób 

modyfikacji obiektów gwarantuje ich poprawność topologiczną. Oprócz cyfrowych baz danych 

korzystamy z następujących danych źródłowych: ortofotomapa, rastry mapy zasadniczej, operaty 

techniczne. Opcjonalnie przeprowadzamy wywiad terenowy. Wspieramy się własnymi 

narzędziami informatycznymi dla sprawnej realizacji zadań oraz ich lepszej weryfikacji, jak i dla  

wydajnej i efektywnej kontroli opracowania. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług, które ewidentnie poprawią jakość 

posiadanych przez Państwo baz danych. 

Modernizacja baz danych BDOT500 wraz ze standaryzac ją obiektów 
topograficznych zawartych w bazie  
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Przykłady zrealizowanych projektów: 

• Miasto Rybnik – Konwersja baz danych mapy zasadniczej i dostosowanie jej do nowych 

struktur BDOT500 (2014-2015 r.) 

 

Kontakt w sprawie szczegółów naszej oferty: 

• Jarosław Darul 

tel. 32 4759041 

e-mail: jaroslaw.darul@vertical.com.pl 

 

 
 


