ZASILANIE BAZY DANYCH OBIEKTÓW
TOPOGRAFICZNYCH (BDOT10K) DANYMI
Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH WSPOMAGANE
PROCESAMI GENERALIZACJI

Kraków, 10 kwietnia 2013 r.

1

PLAN PREZENTACJI
• Prawne i organizacyjne podstawy aktualizacji ciągłej i okresowej bazy
danych obiektów topograficznych (BDOT10k).
• Oczekiwania i potrzeby zmian w przepisach dotyczące rejestrów
publicznych celem doprowadzenia do zgodności (harmonizacji) struktur
baz danych rejestrów publicznych ze strukturami w BDOT10k.
• Współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi rejestry
publiczne.

• Wymogi do operatorów generalizacji (upraszczania, agregacji, scalania,
prostokątowania) zapewniające branżowe dokładności danych
przetworzonych.
• Metody weryfikacji pozyskanych i przetworzonych danych z rejestrów
publicznych zasilających BDOT10k.

PRAWO I ORGANIZACJA BDOT10k

Zadania SGiK wynikające z ustawy PGiK:
• Prowadzenie dla obszaru właściwych województw
w systemie teleinformatycznym BDOT10k, obejmujące
zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji
przestrzennej przez marszałków województw.
• Tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
– map topograficznych w skali 1:10 000 przez
marszałków województw.
• Tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
– map topograficznych w skalach: 1:25 000, 1:50 000
i 1:100 000 przez Głównego Geodetę Kraju.
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PODSTAWY PRAWNE BDOT 10k
Art. 4. 1. Dla obszaru całego kraju sporządza się i aktualizuje ewidencję gruntów i budynków, mapę zasadniczą oraz mapy
topograficzne, stanowiące podstawę do wykonywania innych rodzajów map. [uchylony].
1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych
przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące:
• państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
• ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
• geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
• państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
• państwowego rejestru nazw geograficznych;
• ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
• rejestru cen i wartości nieruchomości;
• obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1: 10 000 – 1: 100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
• obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:
250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
• szczegółowych osnów geodezyjnych;
• zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
1b. Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie
teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w ust. 1a.
1c. Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, oraz dla związanych z nimi usług tworzy się metadane
opisujące te zbiory i usługi zgodnie z art. 5 ustawy z dnia … o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr ... , poz. ...).
1d. Bazy danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, aktualizuje się i prowadzi w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich
zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia … o infrastrukturze informacji przestrzennej.
1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach
danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, są:
• mapy ewidencyjne w skalach: 1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000;
• mapy zasadnicze w skalach: 1: 500, 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000;
• mapy topograficzne w skalach: 1: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000;
• mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1: 250 000, 1: 500 000, 1: 1000 000.

PODSTAWY PRAWNE BDOT 10k
Rozporządzenia - standardy techniczne:
1) w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
2) zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
3) w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych
obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej;
4) w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału
terytorialnych kraju;
5) w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych;
6) w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
7) w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
8) w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych
ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych;
9) w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
10) w sprawie baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu;
11) w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

PODSTAWY PRAWNE BDOT 10k
§ 7. BDOT10k tworzy się na podstawie:
1) danych zawartych w rejestrach określonych w art. 4 ust. 1a pkt 2-6 i pkt 11 oraz art. 4 ust 1b ustawy;
2) danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez inne organy lub instytucje,
w szczególności:
a) ministra właściwego do spraw transportu w zakresie sieci komunikacyjnej,
b) ministra właściwego do spraw łączności w zakresie sieci uzbrojenia terenu,
c) ministra właściwego do spraw budownictwa w zakresie budowli i urządzeń,
d) ministra właściwego do spraw: rolnictwa, środowiska oraz gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej w zakresie kompleksów użytkowania terenu oraz pokrycia terenu,
e) ministra właściwego do spraw środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie
terenów chronionych,
f) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie zabytków
nieruchomych,
g) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie sieci
wodnej,
h) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie identyfikatorów i nazw jednostek podziału
terytorialnego kraju,
i) urzędy miast i gmin w zakresie siedzib instytucji.
3) danych pozyskanych z wywiadu terenowego.

§ 8. BDOO tworzy się na podstawie danych zawartych w BDOT10k.

PODSTAWY PRAWNE BDOT 10k
Dane (ŹRÓDŁOWE DO TWORZENIA I AKTUALIZOWANIA BDOT10k) zawarte w
zbiorach danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej
prowadzonych przez SGiK określonych w art. 4 ust. 1a pkt 2—6 i 11 oraz art. 4
ust. 1b ustawy, czyli:
• ewidencji gruntów i budynków,
• geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
• państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju,
• państwowego rejestru nazw geograficznych,
• ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
• zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego
modelu terenu,
• bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 –
1: 5000, zakładanej i prowadzonej w systemie teleinformatycznym dla
terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę
obszarów wiejskich.
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PODSTAWY PRAWNE BDOT 10k
Wykaz źródeł danych dla
obiektów topograficznych
BDOT10k
–
fragment

schematu aplikacyjnego UML
oraz schemat u GML .
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REJESTRY SGiK A INNE
REJESTRY PUBLICZNE
ASG-EUPOS

PROP
PROSZ

Rejestr……..

MAPA EWIDENCYJNA
1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000

PRNG

ORTOFOTO
NMT

MAPA ZASADNICZA
1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000

MAPA TOPOGRAFICZNA

EGiB

PRG

BDOT500

Ewidencja Miejscowości
Ulic i Adresów
Rejestr Form Ochrony
Przyrody

1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000

System Informacji
Oświatowej

MAPA
OGÓLNOGEOGRAFICZNA

Państwowy Rejestr
Zabytków

1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000

BDOT10k
BDOO

Ewidencja zakładów
leczniczych dla zwierząt

MAPY TEMATYCZNE
GESUT

KGESUT

Rejestr……..

TRZY RÓŹNE PRODUKTY
ORTOFOTOMAP

10 cm

25 cm

50 cm

PRODUKTY DTM
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PRZYKŁADOWE REJESTRY JAKO
ŹRÓDŁA DANYCH DLA BAZY DANYCH
OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH
NAZWA LOTNISKA
Aleksandrowice
k/Bielska-Białej

Kod wg ICAO ZARZĄDZAJĄCY
EPBA
EPBK

Aeroklub Polski

Elbląg

EPEL

Aeroklub Polski

im. Lecha Wałęsy

EPGD

1

BRAK

2

W KAUFLANDZIE

3

BRAK NAZWY

4

APTEKA 2000

5

PHARMAKON

6

BRAK NAZWY

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z
o.o.

Gliwice

EPGL

Aeroklub Polski

Gotartowice k/Rybnika

EPRG

Aeroklub R.O.W.

Inowrocław

EPIN

Aeroklub Polski

Iwonicz

EPIW

Aeroklub Polski

Jelenia Góra

EPJG

Aeroklub Polski

Jeżów Sudecki k/Jeleniej Góry

Numer zezwolenia: Miejscowość: Gmina:

Aeroklub Polski

Białystok Krywlany

GDAŃSK

Lp. Nazwa apteki:

Aeroklub Polski

Skrócony wyciąg z rejestru lotnisk cywilnych
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FAO-

FAA/1082/A/90/97
ŚLWIF.KA-DNA-4100160/06/118/09-ZM

ŚLWIF.KA-8240226/01
ŚLWIF.KA-8240296/01
FAOFAA/893/A/90/96/98
ŚLWIF.KA-8240185/01

APTEKA 4 PORY

ŚLWIF.KA-4100-

ROKU

147/2010

Ulica:

Numer
domu:

BESTWINA

BESTWINA

SZKOLNA

4

BĘDZIN

BĘDZIN

11 LISTOPADA

10

BĘDZIN

BĘDZIN

11-LISTOPADA

12 A

BĘDZIN

BĘDZIN

1-GO MAJA

1

BĘDZIN

BĘDZIN

35-LECIA PRL

15

BĘDZIN

BĘDZIN

9 MAJA

2

BĘDZIN

BĘDZIN

BEMA

1A

Skrócony wyciąg z rejestru aptek ogólnodostępnych

Baza Danych Obiektów
Topograficznych

OCZEKIWANIA I POTRZEBY ZMIAN
W REJESTRACH PUBLICZNYCH
Doprowadzenie do zgodności (harmonizacji) struktur baz danych rejestrów
publicznych ze strukturami w BDOT10k wymaga wprowadzenia procedur
i standardów wymiany informacji i współużytkowania systemów pomiędzy
Służbą Geodezyjną i Kartograficzną, a dysponentami poszczególnych rejestrów
publicznych.

Harmonizacja i odpowiednia modernizacja współpracujących
rejestrów jest bezwzględnym warunkiem budowy odpowiednich
funkcji automatyzujących procesy aktualizacji BDOT10k.
Stopień tej harmonizacji będzie miał istotne znaczenie w procesie
automatycznego zasilania BDOT10k danymi z zewnętrznych źródeł
z wykorzystaniem budowanego KSZBDOT.
Za maksymalizacją tego procesu przemawiają względy
organizacyjne, a przede wszystkim względy ekonomiczne.

merytoryczne,
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OCZEKIWANIA I POTRZEBY ZMIAN
W REJESTRACH PUBLICZNYCH
Opcje pobierania danych z rejestrów zewnętrznych:
1. Harmonizacja „prawie 100 %”. W szczególności dane z rejestrów
zewnętrznych, opracowywanych na podstawie standardów technicznych
zawartych w przepisach wykonawczych do ustawy PGiK, takich jak: BDOT500,
GESUT, EGiB, EMUiA, PRNG oraz PRG.
2. Harmonizacja „częściowa”. W przypadku rejestrów zewnętrznych, których
model pojęciowy, struktura i/lub dokładność są zbliżone do wymogów
BDOT10k oraz gdy rejestry te dysponują systemami udostępniającymi usługi
danych przestrzennych, ale dane w nich zawarte mogą posłużyć jedynie jako
materiał o charakterze "podkładowym" w procesie aktualizacji BDOT10k.
3. Harmonizacja „zerowa”. W przypadku rejestrów zewnętrznych, których model
pojęciowy, struktura i/lub dokładność znacznie odbiega od wymogów BDOT10k
i nie jest możliwa ich celowa harmonizacja.
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PRZYKŁADOWE REJESTRY JAKO
ŹRÓDŁA DANYCH DLA BAZY DANYCH
OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH

Projekt rozporządzenia MTBiGM z dn. 2.04.2013 r. w sprawie
klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk.

Kraków, 10 kwietnia 2013 r.
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OCZEKIWANIA I POTRZEBY ZMIAN
W REJESTRACH PUBLICZNYCH

X

X

Nazwa

Przynależność

Adres

4-letnie
Technikum

Zespół Szkół
Bielice

Bielice, 88-330
Gębice

Nazwa

Miejscowość

Powiat

Gmina

Panceum

Gliwice

Gliwice

Gliwice

Organ
prowadzący
Powiat
mogileński

Kod
pocztowy
44-100

REGON

09296497600000

Ulica

Numer domu

Basztowa

3
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WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI REJESTRY PUBLICZNE
Zalecenia dla dysponentów rejestrów pod kątem automatyzacji procesu
aktualizacji BDOT10k:
• Decyzja i usankcjonowanie w postaci odpowiednich przepisów prawa
o prowadzeniu rejestru w formie relacyjnej lub relacyjno-obiektowej bazy
danych.
• Doprowadzenie do standaryzacji gromadzonych danych w szczególności
danych adresowych.
• Przyjęcie standard zapisu nazw miejscowości, ulic i adresów, określonego
w rozporządzeniu o EMUiA, w szczególności: nazwa miejscowości
o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT, nazwa miejscowości
stanowiącej część miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT, nazwa ulicy lub
placu i jej identyfikator TERYT, numer porządkowy, kod pocztowy.
• Przeprowadzenie procesu dostosowania swoich danych adresowych do
standardów i wprowadzić określone procedury zapisu danych adresowych
w swoich bazach danych – wykorzystując do tego celu PRG.
• Zdefiniowanie i wdrożenie precyzyjnego i ścisłego reżimu aktualizacji
swoich danych.
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WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI REJESTRY PUBLICZNE
• Podjęcie decyzji o wykorzystaniu usług danych przestrzennych WFS lub
w postaci plikowej (GML), w celu udostępniania swoich danych użytkownikom
zewnętrznym.
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USŁUGI DANYCH
PRZESTRZENNYCH

USŁUGI DANYCH
PRZESTRZENNYCH

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI REJESTRY PUBLICZNE
• Podjęcie decyzji o wykorzystaniu usług danych przestrzennych WFS lub
w postaci plikowej (GML), w celu udostępniania swoich danych użytkownikom
zewnętrznym.
• Wykorzystanie usługi dostępnej przez www.geoportal.gov.pl (usługi dostępnej
w interfejsie generycznym UMM), dzięki której mogą korzystać
z zestandaryzowanej funkcji geokodowania danych i możliwości wizualizacji
swoich danych na tle map udostępnianych poprzez krajowy punkt dostępowy
www.geoportal.gov.pl.
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WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI REJESTRY PUBLICZNE
• Podjęcie decyzji o wykorzystaniu usług danych przestrzennych WFS lub
w postaci plikowej (GML), w celu udostępniania swoich danych użytkownikom
zewnętrznym.
• Wykorzystanie usługi dostępnej przez www.geoportal.gov.pl (usługi dostępnej
w interfejsie generycznym UMM, dzięki której mogą korzystać
z zestandaryzowanej funkcji geokodowania danych i możliwości wizualizacji
swoich danych na tle map udostępnianych poprzez krajowy punkt dostępowy
www.geoportal.gov.pl.
• Opracowanie własnych struktur danych opartych na modelu podstawowym
danych
przestrzennych
zaproponowanym
przez
GUGiK
(BT_ModelPodstawowy.xsd).
• Konstruowanie modeli danych możliwych do wykorzystania w systemach
geoinformacyjnych.
• Opracowanie modeli pojęciowych nowych baz danych opartych o normy
w standardach serii ISO.
• Nie pozyskiwanie we własnym zakresie danych referencyjnych, jak np.,
jednostek administracyjnych, nazw miejscowości, adresów, budynków, itp.
• W systemach dziedzinowych wykorzystywanie identyfikatorów obiektów
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referencyjnych (idIIP) - zachowanie niezmienności identyfikatorów.

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI REJESTRY PUBLICZNE
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu,
zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
Organy administracji ubiegające się o udostępnienie danych zobowiązane są do
wypełnienia i złożenia wniosku w zakresie następujących informacji:
• nazwy organu ubiegającego się o udostępnienie danych wraz z adresem jego
siedziby,
• nazwy organu, do którego wniosek jest skierowany,
• określenie rejestru, gdzie są zgromadzone dane, które mają być
udostępnione,
• wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez organ
kierujący ubiegający się o udostępnienie danych,
• oznaczenie zakresu danych i sposobu ich udostępnienia,
• wskazanie okresu udostępnienia danych,
• organ administracji ubiegający się o udostępnienie danych zobowiązuje się do
ich wykorzystania wyłącznie do realizacji wskazanego we wniosku zadania
publicznego oraz
• podpisuje oświadczenie, że spełnia warunki zabezpieczeń technicznych
i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych.
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WYMOGI DLA OPERATORÓW
GENERALIZACJI
Aktualizacja BDOT10k musi mieć charakter ciągły, systemowy i kompleksowy.
Automatyzacja procesu aktualizacji wybranych obiektów i atrybutów, w innym
trybie niż było to do tych czas, niosąc ze sobą poważne ryzyko utraty spójności
danych, wymaga przestrzegania poniższych zasad:

• ściśle zdefiniowanych w KSZBDOT jednolitych procedur aktualizacji BDOT10k
dla obszaru całego kraju,
• zaimplementowania do KSZBDOT kryteriów jakościowych w tym parametrów
generalizacyjnych, a w szczególności kryteriów „wielkościowych” obiektów, na
bieżąco kontrolujących jakość wprowadzanych do bazy danych,
• współdzielenia automatycznej informacji o pojawiających się nowych,
aktualnych danych w innych rejestrach,
• bieżącego śledzenia udostępnień użytkownikom systemu z określonego
obszaru,
• ciągłego szkolenia z zakresu ustalonych procedur aktualizacji, personelu
odpowiedzialnego za jakość BDOT10k.
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METODY WERYFIKACJI DANYCH
Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH
Dokładność wyników pomiarów.
W pomiarach tradycyjnych, ale nie tylko, główne źródła błędów to:
• pomyłki osób wykonujących pomiary,
• jakość instrumentów pomiarowych - ich parametry techniczne,
• zastosowane metody pomiaru,
• warunki terenowe i atmosferyczne, w których były wykonywane pomiary,
• błędy statystyczne.

Wymagane dokładności są znacznie gorsze od możliwości technicznych,
jakie dają współczesne techniki pomiaru geodezyjnego i kartowania.
Z bazy o jednakowej dokładności danych nie ma ograniczeń ilości poziomów
uogólnienia. BDOT10k jako wielorozdzielcza/wieloreprezentacyjna baza danych
umożliwia:
- tworzenie obiektów o dowolnym ich uogólnieniu,
- prezentacje obiektów w dowolnej (bez ograniczeń) skali mapy.
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METODY WERYFIKACJI DANYCH
Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH
Ogólne zasady pomiaru obiektów.
Dwie zasady podstawowe:
• zasada kontroli pomiaru,
• zasada przechodzenia „od ogółu do szczegółu”.
Najnowsze metody pomiaru wykorzystując wielofunkcyjny system precyzyjnego
pozycjonowania ASG-EUPOS i technologię GPS, pozwalają uzyskiwać dokładności
pomiaru x,y,z rzędu centymetrów w skali globalnej.
Tak wysoki poziom dokładności pomiarów, pozwala obecnie na:
• pominięcie w trakcie pomiarów, sztucznego podziału na klasy dokładności sieci
geodezyjnych,
• wykorzystanie wyników pomiarów o dużej dokładności w systemach
geoinformacyjnych i wizualizację pomierzonych obiektów w dowolnej skali
uwzględniając zasady generalizacji ilościowej i jakościowej,
• na wysoką spójność dokładnościową w trakcie bieżącej aktualizacji baz danych
przestrzennych,
• jednokrotny pomiar obiektu i wykorzystanie wyników jego pomiaru do różnych
celów: katastralnych, inwentaryzacyjnych, topograficznych i innych.
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METODY WERYFIKACJI DANYCH
Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH
Przyjęty w rozporządzeniu model danych dla utworzenia i aktualizacji BDOT10k,
oparty jest na zasadzie maksymalnego możliwego z punktu merytorycznego
i technologicznego pozyskiwania danych o różnym poziomie szczegółowości.
Tak tworzony i aktualizowany system z czasem będzie zawierał coraz więcej
danych o obiektach, o dokładności geometrycznej położenia punktów, rzędu
centymetrów i decymetrów.
Dane o takiej dokładności mogą być w zasadzie wykorzystane do wizualizacji
kartograficznej
w
dowolnej
skali.
Każda,
jedna
baza
typu
wielorozdzielczego/wieloreprezentacyjnego w tym BDOT10k z założenia
zmusza nas do tworzenia różnych poziomów szczegółowości (ang. Level of
Details - LoD) geometrycznej i atrybutowej obiektów tej bazy.
Takie rozwiązanie jest podyktowane i szczególnie uzasadnione z punktu
widzenia kosztów tworzenia bazy oraz procesu tworzenia map topograficznych
w różnych skalach i generowania BDOO oraz tworzenia map
ogólnogeograficznych w różnych skalach.
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METODY WERYFIKACJI DANYCH
Z REJESTRÓW PUBLICZNYCH
Ogólny model transferu i aktualizacji BDOT10k określony został w rozporządzeniu. Jego
praktyczna implementacja nastąpi w momencie uruchomienia KSZBDOT. Powodzenie całej
operacji, zależy przede wszystkim od:
• jakości przyjętego modelu danych w rozporządzeniu oraz stopnia harmonizacji baz
danych w wymaganym zakresie koniecznym do automatycznej aktualizacji określonych
obiektów ,
• jakości szeroko rozumianej danych w rejestrach SGiK, w tym jakości już pozyskanych
danych w BDOT10k,
• doboru i jakości narzędzi informatycznych – programistycznych i sprzętowych
wykorzystanych w tym procesie,
• wiedzy i doświadczenia zespołów wdrażających KSZBDOT na poziomie krajowym,
regionalnym i powiatowym,
• wsparcia merytorycznego środowiska naukowego we wdrożeniu KSZBDOT,
• niestandardowej organizacji polskiej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i podziale
zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
• wielkości środków finansowych przeznaczanych na aktualizację BDOT10k,
• a w szczególności od świadomości potrzeby korzystania przez szerokie grono
użytkowników z tak zaawansowanych technologicznie baz danych przestrzennych,
jaką jest BDOT10k.
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WNIOSKI
Utworzenie efektywnego urzędowego rejestru BDOT10k, to dla
środowiska geodezyjnego i kartograficznego:
• zmiany w organizacji funkcjonowania ośrodków dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,
• konieczność ciągłego i systematycznego procesu nauki
i szkolenia pracowników ośrodków,
• potrzeba wzmocnienia współpracy administracji, środowiska
naukowego
oraz
przedsiębiorstw
geodezyjnych
i kartograficznych,
• zmiany w profilu produkcji dla firm komercyjnych w kierunku
uczestnictwa w budowie baz wiedzy,
• potrzeba
prowadzenia
przez
administrację
działań
marketingowych i promocyjnych zbiorów BDOT10k.
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