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Wspólny katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO 

Katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO

Klasa: OT_ObiektTopograficzny  Abstract
Nazwa: obiekt topograficzny 
Definicja: Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska wiata rzeczywistego zwi zan

z okre eniem lub obszarem geograficznym [
 z dnia 

14 marca 2007 r. ustanawiaj ca infrastruktur
]. 

«FeatureType» 
Atrybut:

Nazwa: idIIP 
identyfikator IIP 

Dziedzina: BT_Identyfikator 
: 1 

Definicja: Typ reprezentuj cy unikalny identyfikator obiektu nadawany przez 
dostawc  zbioru danych. Identyfikator ten mo e zosta  wykorzystany 
przez zewn trzne systemy/aplikacje aby zbudowa  referencj
do obiektu. 
Identyfikator ka dego obiektu przestrzennego bazy danych obiektów 
topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych 

 z przestrzeni nazw oraz identyfikatora lokalnego. 
Na przestrze  si  oddzielone kropk : 
1) litery PL, 
2) oznaczenia „PZGiK”, 
3) numer porz
danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 

nych 
przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa 
w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 
informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), 
4) oznaczenie „BDOT10k” lub „BDOO”. 
Identyfikator lokalny tworzony jest przez system teleinformatyczny 
wykorzystywany do prowadzenia bazy danych obiektów 
topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych 
w sposób zapewniaj cy unikaln  i niezmienn  w czasie identyfikacj
ka dego obiektu w ramach przestrzeni nazw dotycz cej tego zbioru.  
Identyfikator obiektu nie mo e zosta  zmieniony w trakcie cyklu ycia 
obiektu .  
Identyfikator wersji ma posta  daty zgodnie z ISO 8601. Warto
identyfikatora wersji dla wcze niejszej wersji musi by  mniejsza 
(w sensie porównania ci gu znaków) ni  warto  dla wersji 
pó niejszej.  
Do identyfikatora obiektu oraz identyfikatora wersji maj  zastosowanie 
ograniczenia zawarte w rozdziale 2 podrozdziale 2.1 cznika I 
do rozporz dzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 
2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 

Załącznik nr 1
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Klasa: OT_ObiektTopograficzny  Abstract
Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjno
danych przestrzennych (Dz. U. U.E. L 323011). 

Atrybut:
Nazwa: czyObiektBDOO 

Czy obiekt nale y do BDOO 
Dziedzina: Boolean 

: 1 
Definicja: Je eli obiekt nale y do BDOO i nie nale y do BDOT10k to atrybut 

przyjmuje warto  TRUE, w przeciwnym wypadku obiekt nale y 
do BDOT10k i nie nale y do BDOO, a atrybut przyjmuje warto
FALSE. 

Atrybut:
Nazwa: x_kod 

kod 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Kod klasyfikacyjny. 

Atrybut:
Nazwa: x_skrKarto  

skrót kartograficzny 
Dziedzina: OT_SkrKarto 

: 1 
Definicja: Skróty kartograficzne stosowane na mapach. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: x_katDoklGeom  
ci geometrycznej 

Dziedzina: OT_KatDokladnosci 
: 1 

Definicja: ci geometrycznej. 
Atrybut:

Nazwa: x_doklGeom  
 geometryczna 

Dziedzina: Distance 
: 0..1 

Definicja: enia obiektu w metrach. 
Atrybut:

Nazwa: x_zrodloDanychG 

Dziedzina: OT_ZrodloDanych 
: 1 

Definicja: Zewn trzne 
Atrybut:

Nazwa: x_zrodloDanychA  

Dziedzina: OT_ZrodloDanych 
: 1 

Definicja: Zewn trzne 
Atrybut:

Nazwa: x_katIstnienia  
kategoria istnienia 

Dziedzina: OT_KatIstnienia 
: 1 

Definicja: Status, stan obiektu. 



Dziennik Ustaw Nr 279 — 5 — Poz. 1642

 

Klasa: OT_ObiektTopograficzny  Abstract
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: x_rodzajReprGeom 

rodzaj reprezentacji geometrycznej 
Dziedzina: OT_RodzajReprGeom 

: 1 
Definicja: Rodzaj reprezentacji geometrycznej. 

Atrybut:
Nazwa: x_uwagi 

uwagi 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Uwagi dotycz ce danych 

Atrybut:
Nazwa: x_uzytkownik  

u ytkownik 
Dziedzina: CI_ResponsibleParty 

: 1 
Definicja: Identyfikator u ytkownika wprowadzaj cego lub modyfikuj cego 

obiekt. 
Atrybut:

Nazwa: x_aktualnoscG 
aktualno  geometrii 

Dziedzina: Date 
: 1 

Definicja: Stan aktualno ci geometrii obiektu. 
Atrybut:

Nazwa: x_aktualnoscA 
aktualno  atrybutów 

Dziedzina: Date 
: 1 

Definicja: Stan aktualno ci atrybutów obiektu. 
Atrybut:

Nazwa: x_cyklZycia 
cykl ycia 

Dziedzina: BT_CyklZyciaInfo 
: 1 

Definicja: Typ reprezentuj cy cykl ycia wersji obiektu w zbiorze danych, 
odpowiada dacie modyfikacji (utworzenia nowej wersji obiektu) oraz 
dacie przeniesienia wcze niejszej wersji do archiwum (data 
zast pienia). 

Atrybut:
Nazwa: x_dataUtworzenia 

data utworzenia obiektu 
Dziedzina: Date 

: 1 
Definicja: Data utworzenia obiektu. 

Atrybut:
Nazwa: x_informDodatkowa 

informacja dodatkowa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Dodatkowe informacje dotycz ce obiektu. 

Atrybut:
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Klasa: OT_ObiektTopograficzny  Abstract
Nazwa: x_kodKarto10k 

kod karto10k 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Kody kartograficzne dla map w skali 1:10 000. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: x_kodKarto25k 
kod karto25k 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Kody kartograficzne dla map w skali 1:25 000. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: x_kodKarto50k 

kod karto50k 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Kody kartograficzne dla map w skali 1:50 000. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: x_kodKarto100k 
kod karto100k 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Kody kartograficzne dla map w skali 1:100 000. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: x_kodKarto250k 

kod karto250k 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Kody kartograficzne dla map w skali 1:250 000. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: x_kodKarto500k 
kod karto500k 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Kody kartograficzne �la map w skali 1:500 000. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: x_kodKarto1000k 

kod karto1000k 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Kody kartograficzne dla map w skali 1:1 000 000. 

«voidable» 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_PodzialTerytorialny 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 
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Klasa: OT_ObiektTopograficzny  Abstract
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_KUOZ_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_KUHO_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_SKTR_L 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_TerenyChronione 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_OIOR 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_OIKM 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_OIMK_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_OIPR 

Relacja:
 Association 
 obiektKarto 

Dziedzina: KR_ObiektKarto 
: 0..4 

Definicja: Okre lenie referencji obiektu w bazach BDOT10k i BDOO 
do obiektów na mapach. 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_OISZ_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_SiecUzbrojeniaTerenu 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_KUKO_P 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_SiecWodna 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_KUPG_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_KUPG_P 

Relacja:
 Generalization 
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Klasa: OT_ObiektTopograficzny  Abstract
Dziedzina: OT_KUKO_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_KUZA_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_SKRP_L 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_KUMN_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_KUHU_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_KUHU_P 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_KUOS_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_SKPP_L 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_KUSC_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_KUIK_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_CharakterystykaDrogi 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_KUSK_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_SKRW_P 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie atrybutu x_kodKarto10k. 
J zyk naturalny: Atrybut x_kodKarto10k nie wyst puje w bazie BDOO. 
OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'true' then self.x_kodKarto10k= 

‘inapplicable’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Wyst powanie atrybutu x_kodKarto25k. 
J zyk naturalny: Atrybut x_kodKarto25k nie wyst puje w bazie BDOO. 
OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'true' then self.x_kodKarto25k= 

‘inapplicable’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Wyst powanie atrybutu x_kodKarto50k. 
J zyk naturalny: Atrybut x_kodKarto50k nie wyst puje w bazie BDOO. 
OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'true' then self.x_kodKarto50k= 

‘inapplicable’ 
Ograniczenie:
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Klasa: OT_ObiektTopograficzny  Abstract
Nazwa: Wyst powanie atrybutu x_kodKarto100k. 
J zyk naturalny: Atrybut x_kodKarto100k nie wyst puje w bazie BDOO. 

OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'true' then self.x_kodKarto100k= 
‘inapplicable’ 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie atrybutu x_kodKarto250k. 
J zyk naturalny: Atrybut x_kodKarto250k nie wyst puje w bazie BDOT10k. 
OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'false' then self.x_kodKarto250k= 

‘inapplicable’ 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie atrybutu x_kodKarto500k. 
J zyk naturalny: Atrybut x_kodKarto500k nie wyst puje w bazie BDOT10k. 
OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'false' then self.x_kodKarto500k= 

‘inapplicable’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Wyst powanie atrybutu x_kodKarto1000k. 
J zyk naturalny: Atrybut x_kodKarto1000k nie wyst puje w bazie BDOT10k. 
OCL: inv: if self.czyObiektBDOO = 'false' then self.x_kodKarto1000k= 

‘inapplicable’ 
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut x_uwagi. 
Pole atrybutu x_uwagi przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.x_uwagi.size()<=255 

Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut x_uzytkownik. 
Pole atrybutu x_uzytkownik przechowuje maksymalnie 100 znaków. 
inv: self.x_uzytkownik.size()<=100 

Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut x_kod. 
Pole atrybutu x_kod przechowuje maksymalnie 6 znaków. 
inv: self.x_kod.size()<=6 

Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 

OCL: 

Atrybut x_informDodatkowa. 
Pole atrybutu x_informDodatkowa przechowuje maksymalnie 255 
znaków. 
inv: self.x_informDodatkowa.size()<=255 

Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut x_kodKarto10k. 
Pole atrybutu x_kodKarto10k przechowuje maksymalnie 12 znaków. 
inv: self.x_kodKarto10k.size()<=12 

Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut x_kodKarto25k. 
Pole atrybutu x_kodKarto25k przechowuje maksymalnie 12 znaków. 
inv: self.x_kodKarto25k.size()<=12 

Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut x_kodKarto50k. 
Pole atrybutu x_kodKarto50k przechowuje maksymalnie 12 znaków. 
inv: self.x_kodKarto50k.size()<=12 
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Klasa: OT_ObiektTopograficzny  Abstract
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut x_kodKarto100k. 
Pole atrybutu x_kodKarto100k przechowuje maksymalnie 12 znaków. 
inv: self. x_kodKarto100k.size()<=12 

Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut x_kodKarto250k. 
Pole atrybutu x_kodKarto250k przechowuje maksymalnie 12 znaków. 
inv: self.x_kodKarto250k.size()<=12 

Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut x_kodKarto500k. 
Pole atrybutu x_kodKarto500k przechowuje maksymalnie 12 znaków. 
inv: self.x_kodKarto500k.size()<=12 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 

OCL: 

Atrybut x_kodKarto1000k. 
Pole atrybutu x_kodKarto1000k przechowuje maksymalnie 12 
znaków. 
inv: self.x_kodKarto1000k.size()<=12 

Klasa: OT_ADJA_A  
Nazwa: 
Definicja: Obszar pa stwa, obszary województw, powiatów, gmin, cz ci gmin 

miejsko-wiejskich (miasta i obszary wiejskie), dzielnic i delegatur. 
OT_PodzialTerytorialny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: idPRG 

ID_PRG 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Identyfikator PRG jednostki administracyjnej. 

Atrybut:
Nazwa: idTerytJednostkiNadrzednej 

identyfikator terytorialny jednostki nadrz dnej 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Identyfikator TERYT (TERC) dla jednostki nadrz dnej. 

Atrybut:
Nazwa: idTerytTerc 

ID_TERYT_TERC 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Identyfikator TERYT (TERC) jednostki administracyjnej. 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

Dziedzina: OT_RodzajJednostkiAdministracyjnej 
: 1 

Definicja: 
Relacja:

 Association 
 adms_a3 
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Klasa: OT_ADJA_A  
Dziedzina: OT_ADMS_A 

: 1..* 
Definicja: Obiekty klasy OT_ADJA_A s  powi zane z obiektami klasy 

OT_ADMS_A. 
Relacja:

 Aggregation 
 adja_a1 

Dziedzina: OT_ADJA_A 
: 0..1 

Definicja: Cz  obiektów klasy OT_ADJA_A powstaje w wyniku agregacji 
obiektów wchodz

Relacja:
Aggregation 
adja_a2 

Dziedzina: OT_ADJA_A 
: 0..* 

Definicja: Cz  obiektów klasy OT_ADJA_A powstaje w wyniku agregacji 
obiektów wchodz

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_PodzialTerytorialny 
Relacja:

Association 
PRG 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 1 

Definicja: Referencja do PRG w zakresie atrybutów pozyskanych - z klasy 
PRG_JednostkaPodzialuAdministracyjnego: geometria, nazwa jednostki 

terytorialnego (jako atrybut 
identyfikator TERYT), poziom 1 (pa stwo), poziom 2 (województwo), 
poziom 3 (powiat), poziom 4 (gmina), - z klasy PRG_PunktGraniczny 
(tylko dla kartografii): geometria, identyfikator obiektu Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej (relacja z PRG), identyfikator punktu granicznego 
(jako nazwa umieszczona na mapie). 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu idTerytJednostkiNadrzednej. 
J zyk naturalny: Warto ci atrybutu idTerytJednostkiNadrzednej nie pozyskuje si

dla województw oraz dla pa stwa. 
OCL: inv: if (self.rodzajJednostkiAdministracyjnej=’wojewodztwo’ or 

self.rodzajJednostkiAdministracyjnej=’panstwo’) then 
self.idTerytJednostkiNadrzednej isEmpty() 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom w tej klasie przyjmuje warto

OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto  „nie 

stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Klasa: OT_ADMS_A  
Nazwa: miejscowo
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Klasa: OT_ADMS_A  
Definicja: Jednostki osadnicze lub inne obszary zabudowane odró niaj ce si

od innych miejscowo ci odr bn  nazw , a przy jednakowej nazwie - 
odmiennym okre leniem ich rodzaju. Miejscowo  mo e si
z cz ci miejscowo ci. 
OT_PodzialTerytorialny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: idPRNG 

ID_PRNG 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Identyfikator obiektu z PRNG (Pa stwowego Rejestru Nazw 

Geograficznych). 
Atrybut:

Nazwa: idTerytGmi 
ID_JEDNOSTKI_ADM 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Identyfikator TERYT (TERC) gminy, do której przynale y miejscowo . 
Atrybut:

Nazwa: idTerytMiejsc 
id TERYT miejscowo ci 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Identyfikator miejscowo ci w rejestrze TERYT. 
Atrybut:

Nazwa: liczbaMieszkancow 
liczba mieszka ców 

Dziedzina: Integer 
: 0..1 

Definicja: Liczba mieszka ców. 
Atrybut:

Nazwa: rodzaj 
rodzaj miejscowo ci 

Dziedzina: OT_RodzajMiejscowosci 
: 1 

Definicja: Rodzaj miejscowo ci. 
Atrybut:

Nazwa: siedzibaUrzeduGminy 
siedziba urz du gminy 

Dziedzina: Boolean 
: 1 

Definicja: Informacja, czy miejscowo  jest siedzib  urz du gminy. 
Relacja:

 Association 
 adja_a3 

Dziedzina: OT_ADJA_A 
: 1 

Definicja: Obiekty klasy OT_ADJA_A s  powi zane z obiektami klasy 
OT_ADMS_A. 

Relacja:
 Aggregation 
 adms_a1 
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Klasa: OT_ADMS_A  
Dziedzina: OT_ADMS_A 

: 0..* 
Definicja: Cz  obiektów klasy OT_ADMS_A powstaje w wyniku agregacji 

obiektów wchodz
Relacja:

Aggregation 
adms_a2 

Dziedzina: OT_ADMS_A 
: 0..1 

Definicja: Cz  obiektów klasy OT_ADMS_A powstaje w wyniku agregacji 
obiektów wchodz

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_PodzialTerytorialny 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_ADMS_P 

Relacja:
Association 
EMUiA 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 1 

Definicja: Referencja do EMUiA w zakresie atrybutów pozyskanych - z klasy 
AD_Miejscowosc: geometria, identyfikator obiektu Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej (relacja z EMUiA), nazwa miejscowo ci, rodzaj 
miejscowo ci, populacja miejscowo ci, identyfikator obiektu w rejestrze 
TERYT - system SYMC, identyfikator obiektu w rejestrze PRNG, - z klasy 
AD_Ulica: identyfikator obiektu Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
(relacja z EMUiA), nazwa ulicy, typ ulicy. 

Relacja:
Association 
PRNG 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 1 

Definicja: Referencja do PRNG w zakresie atrybutów pozyskanych - z klasy 
 funkcja 

administracyjna miejscowo ci. 
Relacja:

Association 
ulica1 

Dziedzina: OT_Ulica 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_ADMS_A s  powi zane z obiektami klasy OT_Ulica. 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut rodzaj przyjmuje warto ci: miasto lub wie . 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then 

(self.rodzaj=’miasto’ or self.rodzaj=’wies’) 
Ograniczenie:

Nazwa: Geometria klasy ADMS_A. 
J zyk naturalny: Klasa ADMS_P nie dziedziczy geometrii powierzchniowej 

z OT_PodzialTerytorialny, posiada tylko geometri  punktow . 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
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Klasa: OT_ADMS_A  
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut idTerytGmi. 
J zyk naturalny: Pole atrybutu idTerytGmi przechowuje identyfikator maj cy 7 znaków. 
OCL: inv: self.idTerytGmi.size()=7 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut idTerytMiejsc. 
J zyk naturalny: Pole atrybutu idTerytMiejsc przechowuje maksymalnie 12 znaków. 
OCL: inv: self.idTerytMiejsc.size()<=12 

Klasa: OT_ADMS_P  
Nazwa: ci 
Definicja: ci. 

OT_ADMS_A 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Point 

: 1 
Definicja: Geometria punktowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ADMS_A 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Klasa: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia  Abstract
Nazwa: Budynki, budowle i urz dzenia 
Definicja: Wszelkiego rodzaju budowle istotne z punktu widzenia topograficznego 

uj cia terenu, m.in. budynki mieszkalne i niemieszkalne, budowle 
 urz dzenia 

techniczne itd. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUIN_L 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_BUSP 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUWT 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_BUTR 

Relacja:
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Klasa: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia  Abstract
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUZM_L 
Relacja:

 Association 
 EGiB 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 1 

Definicja: Referencja do obiektów przechowywanych w bazie EGiB. 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_BUBD_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_BUIT 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUUO_L 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_BUHD 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUZT 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_BUCM_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUIB 

Klasa: OT_BUBD_A  
Nazwa: budynek 
Definicja: Obiekty budowlane, trwale zwi zane z gruntem, posiadaj ce fundamenty, 

wydzielone z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych (tj. cian 
i przykry ), czyli obudowane cianami w zasadzie ze wszystkich stron 
i pokryte dachem, podpiwniczone lub nie podpiwniczone wraz 
z wbudowanymi instalacjami wodoci gowymi, kanalizacyjnymi, 
ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp. 
OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: funOgolnaBudynku 

funkcja ogólna budynku 
Dziedzina: OT_FunOgolnaBudynku 

: 1 
Definicja: Przewa aj ca funkcja budynku. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: funSzczegolowaBudynku 

Dziedzina: OT_FunSzczegolowaBudynku 
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Klasa: OT_BUBD_A  
: 1..* 

Definicja: aj ca). 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: kodKst 

KOD_KST 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Kod wg K T (Klasyfikacja 

Atrybut:
Nazwa: liczbaKondygnacji 

liczba kondygnacji 
Dziedzina: Integer 

: 1 
Definicja: Liczba nadziemnych kondygnacji budynku. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: nazwa 
nazwa 

Dziedzina: CharacterString 
: 0..1 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: zabytek 
zabytek 

Dziedzina: Boolean 
: 1 

Definicja: Warto  atrybut zabytek okre la, czy dany budynek jest zabytkiem. 
ków udost pniany 

za po rednictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W przypadku, 
gdy budynek znajduje si  w rejestrze zabytków, atrybut zabytek przyjmuje 
warto  1. W przeciwnym razie atrybut ZABYTEK przyjmuje warto  0. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
Relacja:

Association 
EGiB 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do EGiB w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy EGB_Budynek: geometria, identyfikator 
budynku, status budynku, rodzaj budynku wg PKOB, numer najwy szej 
kondygnacji budynku, numer rejestru zabytków 
– atrybuty pozyskane z klasy EGB_BlokBudynku: geometria, rodzaj 
bloku, numer najwy szej kondygnacji boku. 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna budynków. 
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Klasa: OT_BUBD_A  
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji budynków jest zarys podstawowy lub maksymalny 

zasi g. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’false’ then 

self.rodzajReprGeom='zarysPodstawy' or 
self.rodzajReprGeom='maksymalnyZasieg' 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy OIPR nie wyst puj . 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then self

isEmpty() 
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut kodKst. 
Pole atrybutu kodKst przechowuje maksymalnie 12 znaków. 
inv: self.kodKst.size()<=12 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.kodKst.size()<=255 

Klasa: OT_BUCM_A   
Nazwa: budowla cmentarna 
Definicja: Cz  cmentarza przeznaczona do pochówku. 

OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajCmentarza 

: 1 
Definicja: Rodzaj cmentarza. 

Atrybut:
Nazwa: wyznanie 

wyznanie 
Dziedzina: OT_Wyznanie 

: 1 
Definicja: Rodzaj wyznania. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
Relacja:

 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_PTCM: identyfikator cmentarza, 
rodzaj wyznania, rodzaj cmentarza. 

Ograniczenie:
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Klasa: OT_BUCM_A  
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy BUCM nie wyst puj . 
OCL: inv: OT_OgolnyObiekt.czyObiektBDOO=’true’ implies self isEmpty() 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji budowli cmentarnych jest maksymalny zasi g. 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='maksymalnyZasieg' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom przyjmuje warto
OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia przyjmuje warto  „eksploatowany”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='eksploatowany' 

Klasa: OT_BUHD  Abstract
Nazwa: budowla hydrotechniczna 
Definicja:  i 

korzystania z wód. 
OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: poziomWodyMaksymalny 

poziom wody maksymalny 
Dziedzina: Real 

: 0..1 
Definicja: Wysoko

Atrybut:
Nazwa: poziomWodyMinimalny 

poziom wody minimalny 
Dziedzina: Real 

: 0..1 
Definicja: Wysoko

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajBudowliHydrotechnicznej 

: 1 
Definicja: Rodzaj budowli hydrotechnicznej. 

Atrybut:
Nazwa: wysokoscKoronyZapory 

wysoko  korony zapory 
Dziedzina: Real 

: 0..1 
Definicja: Wysoko  bezwzgl dna korony zapory w metrach. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_BUHD_L 

Relacja:
Generalization 
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Klasa: OT_BUHD  Abstract
Dziedzina: OT_BUHD_A 

Relacja:
Generaliation 

Dziedzina: OT_BUHD_P 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut rodzaj przyjmuje warto ci: jaz, luza, zapora. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 

(self.rodzaj=’jaz’ or self.rodzaj=’sluza’ or self.rodzaj=’zapora’) 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w BDOT10k. 
J zyk naturalny: W bazie BDOT10k atrybut rodzaj przyjmuje warto ci: jaz ruchomy lub 

zastawka pi trz luza, zapora. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='false' then 

(self.rodzaj=’jazRuchomyLubZastawkaPietrzaca’ or self.rodzaj=’jazStaly’ 
or self.rodzaj=’sluza’ or self.rodzaj=’zapora’) 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu wysokoscKoronyZapory. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu wysokoscKoronyZapory pozyskuje si  tylko dla zapory 

z jazem ruchomym, jako informacj  dotycz c  wysoko ci bezwzgl dnej 
korony zapory. 

OCL: inv: if self.rodzaj='jazRuchomyLubZastawkaPietrzaca' then 
self.wysokoscKoronyZapory notEmpty 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu wysokoscKoronyZapory. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu wysokoscKoronyZapory pozyskuje si ci  1 

m. 
OCL: inv: self.wysokoscKoronyZapory.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu poziomWodyMinimalny. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu poziomWodyMinimalny pozyskuje si  tylko dla zapory 

ci ruchomej, jako wysoko  górnego poziomu 
wody. 

OCL: inv: if self.rodzaj='jazStaly' or self.rodzaj='zapora' then 
self.poziomWodyMinimalny notEmpty 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu poziomWodyMinimalny. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu poziomWodyMinimalny pozyskuje si ci  1 

m. 
OCL: inv: self.poziomWodyMinimalny.uom.uomSymbol='meter'  

Ograniczenie:
Nazwa: Obiekt luza i jaz ruchomy lub zastawka pi trz ca. 
J zyk naturalny: Dla obiektu luza i jaz ruchomy lub zastawka pi trz ca warto ci atrybutu 

. 
OCL: inv: if (self.rodzaj='sluza' or 

self.rodzaj='jazRuchomyLubZastawkaPietrzaca') then 
self.poziomWodyMinimalny isEmpty() 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu poziomWodyMaksymalny. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu poziomWodyMaksymalny okre la si  dla zapory oraz 

ci ruchomej, jako wysoko  dolnego poziomu. 
OCL: inv: if self.rodzaj='jazStaly' then 

self.poziomWodyMaksymalny notEmpty 
Ograniczenie:

Nazwa:  atrybutu poziomWodyMaksymalny. 
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Klasa: OT_BUHD  Abstract
J zyk naturalny: Warto  atrybutu poziomWodyMaksymalny okre la si ci  1 

m. 
OCL: inv: self.poziomWodyMaksymalny.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa: Obiekt luza i jaz ruchomy lub zastawka pi trz ca. 
J zyk naturalny: Dla obiektu luza i jaz ruchomy lub zastawka pi trz ca warto ci atrybutu 

. 
OCL: inv: if (self.rodzaj='sluza' or 

self.rodzaj='jazRuchomyLubZastawkaPietrzaca') then 
self.poziomWodyMaksymalny isEmpty() 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut x_katDoklGeomprzyjmuje warto
OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia przyjmuje warto  „eksploatowany”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='eksploatowany' 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji obiektów: jaz ruchomy lub zastawka pi trz ca, jaz 

OCL: inv: if self.rodzaj='jazRuchomyLubZastawkaPietrzaca' or 
self.rodzaj='jazStaly' or self.rodzaj='zapora' then 
self.rodzajReprGeom='liniaUmowna' 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji obiektów: luza i zapora jest „zarysPodstawy”. 
OCL: inv: if self.rodzaj='sluza' or self.rodzaj='zapora' then 

self.rodzajReprGeom='zarysPodstawy' 

Klasa: OT_BUHD_A   
Nazwa: budowla hydrotechniczna 
Definicja:  

i korzystania z wód, posiadaj ce powierzchniow  reprezentacj
geometryczn . 
OT_BUHD 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUHD 
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Klasa: OT_BUHD_L   
Nazwa: budowla hydrotechniczna 
Definicja:  

i korzystania z wód, posiadaj ce liniow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_BUHD 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUHD 

Klasa: OT_BUHD_P   
Nazwa: budowla hydrotechniczna 
Definicja:  

i korzystania z wód, posiadaj ce punktow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_BUHD 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Point 

: 1 
Definicja: Geometria punktowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUHD 

Klasa: OT_BUIB  Abstract
Nazwa: inna budowla 
Definicja:  widzenia, 

nieuwzgl dnione w innych klasach nale cych do kategorii budynki, 
budowle i urz dzenia (BU). 
OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajInnejBudowli 

: 1 
Definicja: Rodzaj innej budowli. 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_BUIB(InnaBudowla): geometria, 
identyfikator innej budowli, rodzaj innej budowli  
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Klasa: OT_BUIB  Abstract
– atrybuty pozyskane z klasy 
BDZ_KTOK(ObiektZwiazanyzKomunikacja): geometria, identyfikator 
obiektu zwi zanego z komunikacj , rodzaj obiektu zwi zanego 
z komunikacj

Relacja:
 Association 
 EGiB 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do EGiB w zakresie: 
– atrybut pozyskany z klasy EGB_ObiektTrwaleZwiazanyZBudynkiem: 
geometria, rodzaj obiektu trwale zwi zanego z budynkiem (tylko rampa). 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUIB_L 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_BUIB_A 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
Ograniczenie:

Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy BUIB nie wyst puj . 
OCL: inv: OT_OgolnyObiekt.czyObiektBDOO=’true’ implies self isEmpty()  

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut specjalny x_katDoklGeom przyjmuje. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom przyjmuje warto
OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut specjalny x_katIstnienia 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia przyjmuje warto  „eksploatowany”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='eksploatowany' 

Klasa: OT_BUIB_A  
Nazwa: inna budowla 
Definicja:  widzenia, 

nieuwzgl dnione w innych klasach nale cych do kategorii budynki, 
budowle i urz dzenia(BU) – posiadaj ce powierzchniow  reprezentacj
geometryczn . 
OT_BUIB 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUIB 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji geometrycznej obiektów: estrada, platforma 
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Klasa: OT_BUIB_A  
widokowa, trybuna, peron i rampa jest zarys podstawowy. 

OCL: inv: if self.rodzaj='estrada' or self.rodzaj='platformaWidokowa' or 
self.rodzaj='trybuna' or self.rodzaj='peron' or self.rodzaj='rampa' then 
self.rodzajReprGeom='zarysPodstawy' 

Klasa: OT_BUIB_L   
Nazwa: inna budowla 
Definicja:  widzenia, 

nieuwzgl dnione w innych klasach nale cych do kategorii budynki, 
budowle i urz dzenia(BU) – posiadaj ce liniow  reprezentacj
geometryczn . 
OT_BUIB 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUIB 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  peron 

i rampa jest o  interpolowana. 
OCL: inv: if self.rodzaj='ogrodzenieTrwale' or self.rodzaj='peron' or 

self.rodzaj='rampa' then self.rodzajReprGeom='osInterpolowana '  

Klasa: OT_BUIT  Abstract
Nazwa: inne urz dzenie techniczne 
Definicja: dzenia techniczne, istotne z topograficznego punktu 

widzenia, nieuwzgl dnione w innych klasach z obiektami technicznymi. 
OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajUrzadzeniaTechnicznego 

: 1 
Definicja: Rodzaj innego urz dzenia technicznego. 

Relacja:
 Association 
 GESUT 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do GESUT w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy GES_SUUS: geometria, identyfikator 
urz dzenia, rodzaj urz dzenia.  

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
Relacja:

Generalization 
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Klasa: OT_BUIT  Abstract
Dziedzina: OT_BUIT_A 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_BUIT_P 
Ograniczenie:

Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO, w klasie BUIT wyst puje jedynie obiekt szyb naftowy 

lub gazowy. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 

self.rodzaj=‘szybNaftowyLubGazowy’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut specjalny x_katDoklGeomprzyjmuje. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeomprzyjmuje warto
OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' 

Klasa: OT_BUIT_A  
Nazwa: inne urz dzenie techniczne 
Definicja: dzenia techniczne, istotne z topograficznego punktu 

widzenia, nieuwzgl dnione w innych klasach z obiektami technicznymi – 
posiadaj ce powierzchniow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_BUIT 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUIT 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw dze  terminalu ropy 

sformatorów 
y”. 

OCL: inv: if 
self.rodzaj='zespolUrzadzenTerminaluRopyNaftowejLubMaterialowRopo
pochodnych' or self.rodzaj='zespolTransformatorow' or 
self.rodzaj='zespolDystrybutorowPaliwa' then 
self.rodzajReprGeom='zarysPodstawy'  

Klasa: OT_BUIT_P   
Nazwa: inne urz dzenie techniczne 
Definicja: dzenia techniczne, istotne z topograficznego punktu 

widzenia, nieuwzgl dnione w innych klasach z obiektami technicznymi – 
posiadaj ce punktow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_BUIT 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Point 

: 1 
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Klasa: OT_BUIT_P  
Definicja: Geometria punktowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUIT 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji obiektów: szyb naftowy lub gazowy, 

transformator, uj dze  stacji meteorologicznej 
a jest „ rodek 

geometryczny”. 
OCL: inv: if self.rodzaj='szybNaftowyLubGazowy' or self.rodzaj='transformator' 

or self.rodzaj='ujecieWody' or 
self.rodzaj='zespolUrzadzenStacjiMeteorologicznej' or self.rodzaj=' 
zespolTransformatorow' or self.rodzaj='zespolDystrybutorowPaliwa' then 
self.rodzajReprGeom='srodekGeometryczny' 

Klasa: OT_BUIN_L   
Nazwa: budowla in ynierska 
Definicja: Rodzaje przepraw w postaci budowli in ynierskich, których konstrukcja 

pozwala pokonywa  przeszkody wodne i l dowe. 
OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: dlugosc 

Dziedzina: Distance 
: 0..1 

Definicja: dno ci  do 1 
m. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Atrybut:
Nazwa: konstrukcja 

konstrukcja 
Dziedzina: OT_KonstrukcjaBudowliInzynierskiej 

: 0..1 
Definicja: Konstrukcja budowli in ynierskiej. 

Atrybut:
Nazwa: liczbaPoziomow 

liczba poziomów 
Dziedzina: OT_LiczbaPoziomow 

: 1 
Definicja: Liczba poziomów budowli in ynierskiej. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: materialKonstrukcyjnyPodpor 

Dziedzina: OT_MaterialKonstrukcyjnyBudowliInzynierskiej 
: 0..1 

Definicja: 
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Klasa: OT_BUIN_L  
Atrybut:

Nazwa: materialKonstrukcyjnyPomostu 

Dziedzina: OT_MaterialKonstrukcyjnyBudowliInzynierskiej 
: 0..1 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: mobilnoscPrzesla 
mobilno  prz

Dziedzina: Boolean 
: 1 

Definicja: Informacja o mobilno ci prz
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Nazwa obiektu. 

Atrybut:
Nazwa: nosnosc 

no no
Dziedzina: Real 

: 0..1 
Definicja: No no ci

do 1 tony. 
Atrybut:

Nazwa: nrEwidencyjnyZarzaduDrog 
nr ewidencyjny zarz du dróg 

Dziedzina: CharacterString 
: 0..1 

Definicja: Numer ewidencyjny z bazy ewidencji obiektów mostowych prowadzonej 
ciwy ZD. 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajBudowliInzynierskiej 

: 1 
Definicja: Rodzaj budowli in ynierskiej. 

Atrybut:
Nazwa: rodzajKomunikacji 

rodzaj komunikacji 
Dziedzina: OT_RodzajKomunikacji 

: 1 
Definicja: Rodzaj komunikacji na mo cie i wiadukcie. 

Atrybut:
Nazwa: szerokosc 

szeroko
Dziedzina: Distance 

: 0..1 
Definicja: Szeroko ci  do 0,1 m. 

Atrybut:
Nazwa: wysokosc 

wysoko
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Klasa: OT_BUIN_L  
Dziedzina: Real 

: 0..1 
Definicja: Wysoko ci  do 0,1 m. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
Relacja:

 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_BUBM(BudowlaMostowa): 
geometria, identyfikator budowli mostowej, rodzaj budowli mostowej, 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut rodzaj przyjmuje warto ci: estakada, wiadukt, 

most, tunel. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then 

(self.rodzaj=’estakada’ or self.rodzaj=’wiadukt’ or self.rodzaj=’most’ or 
self.rodzaj=’tunel’) 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOT10k. 
J zyk naturalny: W bazie BDOT10k atrybut rodzaj przyjmuje warto ci: estakada, wiadukt, 

cie podziemne dla pieszych, 
przepust. 

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’false’ then 
(self.rodzaj=’estakada’ or self.rodzaj=’wiadukt’ or self.rodzaj=’most’ or 
self.rodzaj=’tunel’ or self.rodzaj=’kladkaDlaPieszych’ or 
self.rodzaj=’przejsciePodziemneDlaPieszych’ or self.rodzaj=’przepust’) 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji budowli mostowych jest ich o  geometryczna. 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='osGeometryczna' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut konstrukcja. 
J zyk naturalny:  podwieszony lub wisz cy, 

wy przypisuje si
atrybut konstrukcja = 'Inn'. 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu liczbaPoziomow. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu liczbaPoziomow okre la ilo  poziomów mostów, 

ut ten przyjmuje 
warto  specjaln  „nie stosuje si ”. 

OCL: inv: if (self.rodzaj<>'most' or self.rodzaj<>’estakada’ or 
self.rodzaj<>’wiadukt’) then self.liczbaPoziomow='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu mobilnoscPrzesla. 
J zyk naturalny: Atrybut mobilnoscPrzesla przyjmuje warto  1 dla mostów o ruchomym 

prz zesla = 0. 
OCL: inv: if (self.rodzaj='most' and self.konstrukcja='obrotowy') then 

self.mobilnoscPrzesla='1' else self.mobilnoscPrzesla='0' endif 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto  atrybutu mobilnoscPrzesla. 
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Klasa: OT_BUIN_L  
J zyk naturalny: Dla obiektów: tunel, przej cie podziemne i przepust atrybut 

mobilnoscPrzesla przyjmuje warto  specjaln  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: if (self.rodzaj='tunel' or self.rodzaj=' przejsciePodziemneDlaPieszych 

' or self.rodzaj='przepust') then self.mobilnoscPrzesla='inapplicable' 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto  atrybutu szerokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu szerokosc podaje si  w metrach. 
OCL: inv: self.szerokosc.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa:  atrybutu szerokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu szerokosc podaje si ci  do 0.1 m.  
OCL: inv: 

self.szerokosc.value=(self.szerokosc.value).round+(((self.szerokosc.value)
-(self.szerokosc.value).round*10).round)/10 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu szerokosc. 
J zyk naturalny: Dla obiektu przepust atrybut szerokosc przyjmuje warto  specjaln  „nie 

stosuje si ”. 
OCL: inv: if self.rodzaj='przepust' then self.szerokosc='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu dlugosc. 
J zyk naturalny: Jako warto  atrybutu dlugosc podaje si  obiektu w 

metrach. 
OCL: inv: self.dlugosc.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa:  atrybutu dlugosc. 
J zyk naturalny: Jako warto  atrybutu dlugosc podaje si ci  do 1 m. 
OCL: inv: self.dlugosc.value=(self.dlugosc.value).round 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu nosnosc.  
J zyk naturalny: Jako warto  nosnosc podaje si  dopuszczalne obci enie mostu, estakady 

i wiaduktu w tonach. 
OCL: inv: self.nosnosc.uom.uomSymbol='tona' 

Ograniczenie:
Nazwa:  atrybutu nosnosc.  
J zyk naturalny: Warto  nosnosc podaje si ci  do 1 tony. 
OCL: inv: self. nosnosc.value=(self.dlugosc.value).round

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu wysokosc. 
J zyk naturalny: Jako warto  wysokosc podaje si  wysoko

wiaduktu, mostu. 
OCL: inv: if (self.rodzaj='tunel' or self.rodzaj='kladkaDlaPieszych' or 

self.rodzaj=’estakada’ or self.rodzaj=’wiadukt’ or self.rodzaj='most') then 
self.wysokosc notEmpty 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu wysokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu wysokosc podaje si  w metrach. 
OCL: inv: self. wysokosc.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa:  atrybutu wysokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu wysokosc podaje si ci  do 0.1 m. 
OCL: inv: self.wysokosc.value=(self.wysokosc.value).round+ 

(((self. wysokosc.value-(self. wysokosc.value).round)*10).round)/10 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut nazwa. 
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Klasa: OT_BUIN_L  
J zyk naturalny: 
OCL: 

Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_BUSP  Abstract
Nazwa: budowla sportowa 
Definicja: ce do celów sportowych i rekreacyjnych, znajduj ce si

asen, stadion itp.  
OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajBudowliSportowej 

: 1 
Definicja: Rodzaj budowli sportowej. 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_BUBS(BudowlaSportowa): geometria, 
identyfikator budowli sportowej, rodzaj budowli sportowej, rodzaj 
zadaszenia, informacja dodatkowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_BUSP_A 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_BUSP_L 
Ograniczenie:

Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy BUSP nie wyst puj . 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 

self isEmpty() 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji obiektów: bie nia i tor u lowy jest o

geometryczna. 
OCL: inv: if self.rodzaj='bieznia' or self.rodzaj='torZuzlowy' then 

self.rodzajReprGeom='osGeometryczna' 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji obiektów: basen odkryty, basen z czasz  foliow , 

kort tenisowy, kort tenisowy z czasz  foliow , plac gier i zabaw, plac 
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Klasa: OT_BUSP  Abstract
sportowy , skocznia narciarska, stadion, sztuczny stok, tor samochodowy 
i tor saneczkowy jest zarys podstawowy. 

OCL: inv: if (self.rodzaj='basenOdkryty' or self.rodzaj='basenZCzaszaFoliowa' 
or self.rodzaj='kortTenisowy' or 
self.rodzaj='kortTenisowyZCzaszaFoliowa' or 
self.rodzaj='placGierIZabaw' or self.rodzaj='placSportowy' or 
self.rodzaj='skoczniaNarciarska' or self.rodzaj='stadion' or 
self.rodzaj='sztucznyStok' or self.rodzaj='torSamochodowy' or 
self.rodzaj='torSaneczkowy') then self.rodzajReprGeom='zarysPodstawy' 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_BUSP_A   
Nazwa: budowla sportowa 
Definicja: ce do celów sportowych i rekreacyjnych, znajduj ce si

asen, stadion itp. – 
posiadaj ce powierzchniow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_BUSP 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUSP 

Klasa: OT_BUSP_L  
Nazwa: budowla sportowa 
Definicja: ce do celów sportowych i rekreacyjnych, znajduj ce si

asen, stadion itp. – 
posiadaj ce liniow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_BUSP 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUSP 
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Klasa: OT_BUTR  Abstract
Nazwa: urz dzenie transportowe 
Definicja: Budowle i urz dzenia transportowe o ró nym przeznaczeniu i konstrukcji. 

OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: dlugosc 

Dziedzina: Distance 
: 0..1 

Definicja:  w metrach. 
Atrybut:

Nazwa: rodzaj 
rodzaj 

Dziedzina: OT_RodzajUrzadzeniaTransportowego 
: 1 

Definicja: Rodzaj urz dzenia transportowego. 
Atrybut:

Nazwa: szerokosc 
szeroko

Dziedzina: Distance 
: 0..1 

Definicja: Szeroko  dla suwnic w metrach. 
Relacja:

 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_BUUT(UrzadzenieTransportowe): 
geometria, identyfikator urz dzenia transportowego, rodzaj urz dzenia 
transportowego. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_BUTR_L 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_BUTR_P 
Ograniczenie:

Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO, w klasie BUTR wyst puje jedynie obiekt kolej linowa. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 

self.rodzaj=‘kolejLinowa’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji geometrycznej obiektu „obrotnica kolejowa” jest 

„ w urz dze
transportowych podstaw  reprezentacji geometrycznej jest „o
geometryczna”. 
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Klasa: OT_BUTR  Abstract
OCL: inv: if self.rodzaj='obrotnicaKolejowa' then 

self.rodzajReprGeom='srodekGeometryczna' else 
self.rodzajReprGeom='osGeometryczna' endif 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu szerokosc.  
J zyk naturalny: Warto ci atrybutu szerokosc okre la si  dla suwnic w metrach. 
OCL: inv: self.szerokosc.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa:  atrybutu szerokosc.  
J zyk naturalny: Warto ci atrybutu szerokosc okre la si ci  do 1 m.
OCL: inv: self.szerokosc.value=(self.szerokosc.value).round 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu dlugosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu dlugosc podaje si  w metrach. 
OCL: inv: self.dlugosc.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu dlugosc podaje si ci  do 1 m. 
OCL: inv: self.dlugosc.value=(self.dlugosc.value).round 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom przyjmuje warto
OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia przyjmuje warto  „eksploatowany”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='eksploatowany' 

Klasa: OT_BUTR_L   
Nazwa: urz dzenie transportowe 
Definicja: Budowle i urz dzenia transportowe o ró nym przeznaczeniu i konstrukcji 

– posiadaj ce liniow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_BUTR 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUTR 

Klasa: OT_BUTR_P  
Nazwa: urz dzenie transportowe 
Definicja: Budowle i urz dzenia transportowe o ró nym przeznaczeniu i konstrukcji 

– posiadaj ce punktow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_BUTR 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Point 
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Klasa: OT_BUTR_P  
: 1 

Definicja: Geometria punktowa. 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_BUTR 

Klasa: OT_BUUO_L  
Nazwa: umocnienie drogowe kolejowe i wodne 
Definicja: Budowle zabezpieczaj ce szlaki komunikacyjne i wodne poprzez 

 skarp i brzegów. 
OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: material 

Dziedzina: OT_MaterialUmocnienia 
: 1 

Definicja: 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajUmocnienia 

: 1 
Definicja: Rodzaj umocnienia. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Atrybut:
Nazwa: wysokosc 

wysoko
Dziedzina: Real 

: 1 
Definicja: Wysoko  obiektu. 

«voidable» 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy 
BDZ_BUUD(UmocnienieDrogoweKolejoweWodne): geometria, 
identyfikator umocnienia drogowego, kolejowego lub wodnego, rodzaj 
umocnienia drogowego, kolejowego lub wodnego, rodza
umocnienia. 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
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Klasa: OT_BUUO_L  
J zyk naturalny: W bazie BDOO w klasie BUUO wyst puje tylko obiekt falochron. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 

self.rodzaj=’falochron’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut material. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut material przyjmuje warto  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 

self.material=’inapplicable’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut szerokosc. 
J zyk naturalny: . 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 

self.szerokosc isEmpty() 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji geometrycznej obiektu „ ciana oporowa” jest „o

cnie  podstaw
reprezentacji geometrycznej jest „linia umowna”. 

OCL: inv: if self.rodzaj='scianaOporowa' then 
self.rodzajReprGeom='osGeometryczna' else 
self.rodzajReprGeom='liniaUmowna' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu szerokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu szerokosc podaje si  w metrach. 
OCL: inv: self.szerokosc.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa:  atrybutu szerokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu szerokosc podaje si ci  do 0,5 m. 
OCL: inv: ((self.szerokosc.value).round-self.szerokosc.value).abs()=0.0 or 

((self.szerokosc.value).round-self.szerokosc.value).abs=0.5 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto  atrybutu wysokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu wysokosc podaje si  w metrach. 
OCL: inv: self.wysokosc.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa:  atrybutu wysokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu wysokosc podaje si ci  do 0,5 m. 
OCL: inv: ((self.wysokosc.value).round-self.wysokosc.value).abs()=0.0 or 

((self.wysokosc.value).round-self.wysokosc.value).abs=0.5 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut x_katDoklGeom przyjmuje. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom przyjmuje warto
OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia przyjmuje warto  „eksploatowany”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='eksploatowany' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu wysokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu wysokosc pozyskuje si  jedynie dla cian oporowych. 
OCL: inv: if self.rodzaj=’scianaOporowa’ then self.wysokosc -->notEmpty 
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Klasa: OT_BUWT  Abstract
Nazwa: wysoka budowla techniczna 
Definicja: Nieb d ce budynkami wysokie budowle o ró nym przeznaczeniu. 

OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajBudowliTechnicznej 

: 1 
Definicja: Rodzaj wysokiej budowli technicznej. 

Atrybut:
Nazwa: wysokosc 

wysoko
Dziedzina: Real 

: 0..1 
Definicja: Wysoko  w metrach. 

«voidable» 
Relacja:

 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_BUBT(WysokaBudowlaTechniczna): 
geometria, identyfikator wysokiej budowli technicznej, rodzaj wysokiej 
budowli technicznej. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_BUWT_A 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_BUWT_P 
Ograniczenie:

Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy BUSP nie wyst puj  za wyj tkiem turbiny 

wiatrowej i wie y szybu kopalnianego. 
OCL: inv: if (self.rodzaj=’chlodniaKominowa’ or 

self.rodzaj=’kominPrzemyslowy’ or self.rodzaj=’masztOswietleniowy’ or 
self.rodzaj=’masztTelekomunikacyjny’ or self.rodzaj=’slupEnergetyczny’ 
or self.rodzaj=’podporaKoleiLiniowej’ or self.rodzaj=’wiezaCisnien’ or 
self.rodzaj=’wiezaPrzeciwpozarowa’ or 
self.rodzaj=’wiezaTelekomunikacyjna’ or self.rodzaj=’wiezaWidokowa’) 
and OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 
(OT_BUSP_A isEmpty() and OT_BUSP_L isEmpty()) 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw nowa” jest 

w budowli 
technicznych podstaw  reprezentacji obiektów jest rodek geometryczny. 
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Klasa: OT_BUWT  Abstract
OCL: inv: if self.rodzaj='chlodniaKominowa' then 

self.rodzajReprGeom='zarysPodstawy' else 
self.rodzajReprGeom='srodekGeometryczny' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu wysokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu wysokosc wyra a si  w metrach. 
OCL: inv: self.wysokosc.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa:  atrybutu wysokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu wysokosc wyra a si ci  do 1 m. 
OCL: inv: self.wysokosc.value=( self.wysokosc.value).round 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut specjalny x_katDoklGeomprzyjmuje. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeomprzyjmuje warto
OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia przyjmuje warto  „eksploatowany”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='eksploatowany' 

Klasa: OT_BUWT_A  
Nazwa: wysoka budowla techniczna 
Definicja: Nieb d ce budynkami wysokie budowle o ró nym przeznaczeniu– 

posiadaj ce powierzchniow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_BUWT 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUWT 

Klasa: OT_BUWT_P  
Nazwa: wysoka budowla techniczna 
Definicja: Nieb d ce budynkami wysokie budowle o ró nym przeznaczeniu – 

posiadaj ce punktow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_BUWT 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Point 

: 1 
Definicja: Geometria punktowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUWT 
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Klasa: OT_BUZM_L  
Nazwa: budowla ziemna 
Definicja: Wybrane obiekty antropogeniczne, istotne pod wzgl dem topograficznym, 

OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: material 

Dziedzina: OT_MaterialBudowliZiemnej 
: 0..1 

Definicja: . 
Atrybut:

Nazwa: rodzaj 
rodzaj 

Dziedzina: OT_RodzajBudowliZiemnej 
: 1 

Definicja: Rodzaj budowli ziemnej. 
Atrybut:

Nazwa: szerKorony 
szeroko  korony 

Dziedzina: Distance 
: 0..1 

Definicja: Szeroko  korony budowli ziemnej. 
Atrybut:

Nazwa: szerPodstawy 
Szeroko  podstawy 

Dziedzina: Distance 
: 0..1 

Definicja: Szeroko
Atrybut:

Nazwa: wysokosc 
wysoko

Dziedzina: Real 
: 0..1 

Definicja: Wysoko
Atrybut:

Nazwa: geometria 
geometria 

Dziedzina: GM_Curve 
: 1 

Definicja: Geometria liniowa. 
Relacja:

 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_BUBZ(BudowlaZiemna): geometria, 
identyfikator budowli ziemnej, rodzaj budowli ziemn
budowli ziemnej. 

Relacja:
 Generalization 
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Klasa: OT_BUZM_L  
Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 

Relacja:
Association 
ciek3 

Dziedzina: OT_Ciek 
: 0..1 

Definicja: Obiekty klasy OT_BUZM_L s  powi zane z obiektami klasy OT_Ciek. 
Relacja:

Association 
zbiornikWodny2 

Dziedzina: OT_ZbiornikWodny 
: 0..1 

Definicja: Obiekty klasy OT_BUZM_L s  powi zane z obiektami klasy 
OT_ZbiornikWodny. 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO w klasie BUZM wyst

przeciwpowodziowy lub grobla. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 

self.rodzaj=‘walPrzeciwpowodziowyLubGrobla’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji geometrycznej budowli ziemnych jest o

geometryczna. 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='osGeometryczna' 

Ograniczenie:
Nazwa: Wysoko
J zyk naturalny: Wprowadza si  jest wi ksza 

ni  1 m 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto  atrybutu szerKorony. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu szerKorony okre la si  w metrach. 
OCL: inv: self.szerKorony.uom.uomSymbol='meter'  

Ograniczenie:
Nazwa:  atrybutu szerKorony. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu szerKorony okre la si ci  do 1 m. 
OCL: inv: self.szerKorony.value=(self.szerKorony.value).round 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu szerPodstawy. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu szerPodstawy okre la si  w metrach. 
OCL: inv: self.szerPodstawy.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa:  atrybutu szerPodstawy. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu szerPodstawy okre la si ci  do 1 m. 
OCL: inv: self. szerPodstawy.value=(self.szerKorony.value).round 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu wysokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu wysokosc okre la si  w metrach. 
OCL: inv: self.wysokosc.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa:  atrybutu wysokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu wysokosc okre la si ci  do 1 m. 
OCL: inv: self.wysokosc.value=(self.wysokosc.value).round 

Ograniczenie:
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Klasa: OT_BUZM_L  
Nazwa: Atrybut x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom przyjmuje warto
OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia przyjmuje warto  „eksploatowany”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='eksploatowany' 

Klasa: OT_BUZT  Abstract
Nazwa: zbiornik techniczny 
Definicja: Nieb d

konstrukcji i przeznaczeniu. 
OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: gromadzonaSubstancja 

gromadzona substancja 
Dziedzina: OT_GromadzonaSubstancja 

: 1 
Definicja: Rodzaj gromadzonej substancji. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: rodzajKonstrukcji 
rodzaj konstrukcji 

Dziedzina: OT_RodzajKonstrukcjiZbiornika 
: 1 

Definicja: 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajZbiornikaTechnicznego 

: 1 
Definicja: Rodzaj zbiornika technicznego. 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_BUZT(ZbiornikTechniczny): 
geometria, identyfikator wysokiej budowli technicznej, rodzaj zbiornika 
technicznego. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUZT_P 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_BudynkiBudowleIUrzadzenia 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_BUZT_A 
Ograniczenie:

Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
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Klasa: OT_BUZT  Abstract
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy BUZT nie wyst puj . 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 

(OT_BUZT_A isEmpty() and OT_BUZT_P isEmpty()) 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut gromadzonaSubstancja. 
J zyk naturalny: Atrybut gromadzonaSubstancja jest wymagany tylko dla obiektów: 

OCL: inv: if (self.rodzaj='zbiornikNaMaterialyPedneLubGaz'or 
self.rodzaj='zbiornikNaMaterialySypkie') then 
self.gromadzonaSubstancja notEmpty else 
self.gromadzonaSubstancja isEmpty() endif 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom przyjmuje warto
OCL: inv: self.x_katDoklGeom='dokladny' 

Klasa: OT_BUZT_A  
Nazwa: zbiornik techniczny 
Definicja: Nieb d

konstrukcji i przeznaczeniu – posiadaj ce powierzchniow  reprezentacj
geometryczn . 
OT_BUZT 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUZT 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji geometrycznej obiektów: osadnik, zbiornik 

sypkie jest „zarys podstawowy”. 
OCL: inv: if self.rodzaj='osadnik' or self.rodzaj='zbiornikNaCiecz' or 

self.rodzaj='zbiornikNaMaterialyPedneLubGaz' or 
self.rodzaj='zbiornikNaMaterialySypkie' then 
self.rodzajReprGeom='zarysPodstawy' 

Klasa: OT_BUZT_P  
Nazwa: zbiornik techniczny 
Definicja: Nieb d

konstrukcji i przeznaczeniu – posiadaj ce punktow  reprezentacj
geometryczn . 
OT_BUZT 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Point 

: 1 



Dziennik Ustaw Nr 279 — 41 — Poz. 1642

 

Klasa: OT_BUZT_P  
Definicja: Geometria punktowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_BUZT 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji geometrycznej obiektów: zbiornik na ciecz, 

„ rodek geometryczny”. 
OCL: inv: if self.rodzaj='zbiornikNaCiecz' or 

self.rodzaj='zbiornikNaMaterialyPedneLubGaz' or 
self.rodzaj='zbiornikNaMaterialySypkie' then 
self.rodzajReprGeom='srodekGeometryczny' 

Klasa: OT_CharakterystykaDrogi  Abstract
Nazwa: Charakterystyka drogi 
Definicja: Charakterystyka drogi obejmuj ca: kategori  zarz dzania, klas  drogi, 

 drogi, liczb  jezdni i geometri . 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: katZarzadzania 

kategoria zarz dzania 
Dziedzina: OT_KatZarzadzaniaDrogi 

: 1 
Definicja: Kategoria zarz dzania. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: klasaDrogi 
klasa drogi 

Dziedzina: OT_KlasaDrogi 
: 1 

Definicja: Oznaczenie klasy drogi w rozumieniu wymaga  technicznych 
i u ytkowych. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: materialNawierzchni 

Dziedzina: OT_MaterialNawierzchni 
: 1 

Definicja: 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: nazwaDrogi 

nazwa drogi 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: liczbaJezdniDrogi 

liczba jezdni drogi 
Dziedzina: Integer 

: 1 
Definicja: Liczba wszystkich jezdni drogi. 

«voidable» 
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Klasa: OT_CharakterystykaDrogi  Abstract
Atrybut:

Nazwa: geometria 
geometria 

Dziedzina: GM_Curve 
: 1 

Definicja: Geometria liniowa. 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_SKJZ_L 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_SKDR_L 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut materialNawierzchni. 
J zyk naturalny: Atrybut materialNawierzchni przyjmuje warto

i  warto ci 
zagregowanych 'T', 'U' i 'G' dla BDOT10k, natomiast dla BDOO atrybut 
materialNawierzchni przyjmuje tylko warto ci „T”, „U” i „G”. 

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 
(self.materialNawierzchni= ‘T’ or self.materialNawierzchni = ‘U’ or 
self.materialNawierzchni = ‘G’) else (self.materialNawierzchni = ‘Bt’ or 
self.materialNawierzchni = ‘Br’ or self.materialNawierzchni = ‘Kl’ or 
self.materialNawierzchni = ‘Kk’ or self.materialNawierzchni = ‘Kp’ or 
self.materialNawierzchni = ‘Mb’ or self.materialNawierzchni = ‘Pb’ or 
self.materialNawierzchni = ‘Tl’ or self.materialNawierzchni = ‘Zw’ or 
self.materialNawierzchni = ‘Gr’ or self.materialNawierzchni = ‘Gz’) endif

Klasa: OT_Ciek  
Nazwa: wykaz cieków 
Definicja: Typ danych wyliczeniowych: WYKAZ. 

«FeatureType» 
Atrybut:

Nazwa: idPRNG 
ID_PRNG 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Identyfikator cieku z PRNG. 
Atrybut:

Nazwa: nazwa 
nazwa cieku 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Nazwa cieku. 
Atrybut:

Nazwa: dlugosc 

Dziedzina: Length 
: 1 

Definicja:  cieku wyra ci  do 100 m. 
Relacja:

 Aggregation 
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Klasa: OT_Ciek  
 siecWodna 

Dziedzina: OT_SiecWodna 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_SiecWodna wchodz
Relacja:

 Aggregation 
 ciek1 

Dziedzina: OT_Ciek 
: 0..1 

Definicja: Klasa OT_Ciek zawiera obiekty klasy OT_SiecWodna. 
Relacja:

 Association 
 PRNG 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 1 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie identyfikatora PRNG oraz nazw. 
Relacja:

 Association 
 buzm_l1 

Dziedzina: OT_BUZM_L 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_BUZM_L s  powi zane z obiektami klasy OT_Ciek. 
Relacja:

 Association 
 ptwp_a2 

Dziedzina: OT_PTWP_A 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_PTWP_A s  powi zane z obiektami klasy OT_Ciek. 
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut idPRNG. 
Pole atrybutu idPRNG przechowuje maksymalnie 38 znaków. 
inv: self.idPRNG.size()<=38 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_Elektrownia  
Nazwa: wykaz elektrowni 
Definicja: Wykaz elektrowni. 

«FeatureType» 
Atrybut:

Nazwa: rodzaj 
rodzaj 

Dziedzina: OT_RodzajElektrowni 
: 1 

Definicja: Rodzaj elektrowni. 
Relacja:

 Association 
 kupg_a 

Dziedzina: OT_KUPG_A 
: 1 

Definicja: Obiekty klasy OT_KUPG_A s  powi zane z obiektami klasy 
OT_Elektrownia. 
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Klasa: OT_KUHO_A  
Nazwa: 
Definicja: Kompleksy u ytkowania terenu obejmuj ce obszary obiektów 

hotelarskich i turystycznych. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajKompleksuUslugHotelarskich 

: 1 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy KUHO nie wyst puj . 
OCL: inv: OT_OgolnyObiekt.czyObiektBDOO=’true’ implies self isEmpty()  

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_KUHU_A  
Nazwa: 
Definicja: Kompleksy u ytkowania terenu obejmuj

OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
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Klasa: OT_KUHU_A  
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajKompleksuHandlowoUslugowego 

: 1 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Association 
 kuhu_p 

Dziedzina: OT_KUHU_P 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_KUHU_P s  powi zane z obiektami klasy 
OT_KUHU_A. 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu x_katDoklGeom= 'Dok'. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_KUHU_P  
Nazwa: 
Definicja: 

OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Point 

: 1 
Definicja: Geometria punktowa. 
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Klasa: OT_KUHU_P  
Relacja:

 Association 
 kuhu_a 

Dziedzina: OT_KUHU_A 
: 1 

Definicja: Obiekty klasy OT_KUHU_P s  powi zane z obiektami klasy 
OT_KUHU_A. 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto  atrybutu x_katDoklGeom= 'Dok'. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny:  tylko dla obiektu centrum handlowo-

OCL: inv: if OT_KUHU_A.rodzaj='centrumHandlowoUslugowe' then 
OT_KUHU_P notEmpty 

Klasa: OT_KUIK_A   
Nazwa: inny kompleks u ytkowania terenu 
Definicja: Kompleksy u ytkowania terenu obejmuj ce inne kompleksy 

nieuwzgl
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajInnegoKompleksu 

: 1 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 
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Klasa: OT_KUIK_A  
Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_KUKO_A   
Nazwa: kompleks komunikacyjny 
Definicja: Kompleksy u ytkowania terenu obejmuj ce obszary komunikacyjne. 

OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajKompleksuKomunikacyjnego 

: 1 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Relacja:

Association 
lotnisko 

Dziedzina: OT_Lotnsko 
: 0..* 

Defincja: Obiekty klasy OT_KUKO_A s  powi zane z obiektami klasy 
OT_Lotnisko. 

Relacja:
Association 
port 

Dziedzina: OT_Port 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_KUKO_A s  powi zane z obiektami klasy OT_Port. 
Relacja:

Associaton 
kuko_p 

Dziedzina: OT_KUKO�P 
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Klasa: OT_KUKO_A  
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_KUKO_P s  powi zane z obiektami klasy 
OT_KUKO_A. 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Klasa: OT_KUKO_P  
Nazwa: 
Definicja: Tylko dworzec autobusowy, lotnisko lub l

podró nych, port wodny lub przysta , stacja kolejowa. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Point 

: 1 
Definicja: Geometria punktowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Relacja:

Association 
kuko_a1 

Dziedzina: OT_KUKO_A 
: 1 

Definicja: Obiekty klasy OT_KUKO_P s  powi zane z obiektami klasy 
OT_KUKO_A. 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje. warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny:  dla nast puj cych obiektów klasy 

KUKO_A: dworzec autobusowy, lotnisko lub l
podró nych, port wodny lub przysta  i stacja kolejowa. 

OCL: inv: if (OT_KUKO_A.rodzaj='dworzecAutobusowy' or 
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Klasa: OT_KUKO_P  
OT_KUKO_A.rodzaj='lotniskoLadowisko' or 
OT_KUKO_A.rodzaj='miejsceObslugiPodroznych' or 
OT_KUKO_A.rodzaj='portWodnyPrzystan' or 
OT_KUKO_A.rodzaj='stacjaKolejowa') then OT_KUKO_P notEmpty  

Klasa: OT_KUMN_A   
Nazwa: kompleks mieszkaniowy 
Definicja: Kompleksy u ytkowania terenu obejmuj ce obszary zaj te przez 

zabudow  jednorodzin , tj. posesje. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1  
Definicja: Nazwa kompleksu u ytkowania terenu. 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajKompleksuMieszkaniowego 

: 1 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy KUMN nie wyst puj . 
OCL: inv: OT_OgolnyObiekt.czyObiektBDOO=’true’ implies self isEmpty()  

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 
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Klasa: OT_KUOS_A  
Nazwa: kompleks o wiatowy 
Definicja: Kompleksy u ytkowania terenu obejmuj ce obszary obiektów 

o charakterze o wiatowym i naukowym. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajKompleksuOswiatowego 

: 1 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy KUOS nie wyst puj . 
OCL: inv: OT_OgolnyObiekt.czyObiektBDOO=’true’ implies self isEmpty() 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_KUOZ_A   
Nazwa: 
Definicja: Kompleksy u ytkowania terenu obejmuj ce obszary zwi zane z ochron

zdrowia i wiadczeniem opieki zdrowotnej. 
OT_ObiektTopograficzny 
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Klasa: OT_KUOZ_A  
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajKompleksuOchronyZdrowia 

: 1 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy KUOZ nie wyst puj . 
OCL: inv: OT_OgolnyObiekt.czyObiektBDOO=’true’ implies self isEmpty() 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_KUPG_A   
Nazwa: 
Definicja: Kompleksy u ytkowania terenu obejmuj

i gospodarcze. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 
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Klasa: OT_KUPG_A  
Atrybut:

Nazwa: rodzaj 
rodzaj 

Dziedzina: OT_RodzajKompleksuPrzemyslowoGospodarczego 
: 1 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: geometria 
geometria 

Dziedzina: GM_Polygon 
: 1 

Definicja: Geometria powierzchniowa. 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 

Relacja:
Association 
elektrownia 

Dziedzina: OT_Elektrownia 
: 0..* 

D�finicja: Obiekty klasy OT_KUPG_A s  powi zane z obiektami klasy 
OT_Elektrownia. 

Relacja:
Association 
kopania 

Dziedzina: OT_Kopalnia 
: 0..* 

D�finicja: Obiekty klasy OT_KUPG_A s  powi zane z obiektami klasy 
OT_Kopalnia. 

Relacja:
Association 
kupg_p 

Dziedzina: OT_KUPG_P 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_KUPG_A s  powi zane z obiektami klasy 
OT_KUPG_P. 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 
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Klasa: OT_KUPG_P  
Nazwa: 
Definicja: iczny, kopalnia, 

podstacja elektroenergetyczna. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Point 

: 1 
Definicja: Geometria punktowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Relacja:

Association 
kupg_a1 

Dziedzina: OT_KUPG_A 
: 1 

Definicja: Obiekty klasy OT_KUPG_A s  powi zane z obiektami klasy 
OT_KUPG_P. 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny:  dla nast puj cych 

obiektów klasy KUPG_A: elektrownia, huta, kopalnia, podstacja 
ny. 

OCL: inv: if (OT_KUPG_A.rodzaj='elektrocieplownia' or 
OT_KUPG_A.rodzaj='huta' or OT_KUPG_A.rodzaj='kopalnia' or 
OT_KUPG_A.rodzaj='podstacjaElektroenergetyczna' or 
OT_KUPG_A.rodzaj='rafineria' or 
OT_KUPG_A.rodzaj='zakladMetalurgiczny') then 
OT_KUPG_P notEmpty  

Klasa: OT_KUSC_A  
Nazwa: kompleks sakralny i cmentarz 
Definicja: Kompleksy u ytkowania terenu obejmuj ce obszary z zabudow c

funkcje religijne. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
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Klasa: OT_KUSC_A  
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Informacja dodatkowa dotycz ca obiektu. 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajKompleksuSakralnego 

: 1 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_PTCM: geometria, identyfikator 
cmentarza, rodzaj cmentarza. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: Referencja do BDOT500. 
J zyk naturalny: Referencja do obiektu jest realizowana tylko dla obiektu cmentarz. 
OCL: inv: if OT_KUSC_A.rodzaj=Cmt then self  notEmpty() else self

isEmpty() endif 
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_KUSK_A  
Nazwa: kompleks sportowy i rekreacyjny 
Definicja: Kompleksy u ytkowania terenu obejmuj ce obszary sportowe 

i rekreacyjne. 
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Klasa: OT_KUSK_A  
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajKompleksuSportowoRekreacyjnego 

: 1 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_KUZA_A  
Nazwa: kompleks zabytkowo historyczny 
Definicja: Kompleksy u ytkowania terenu obejmuj ce obszary o charakterze 

zabytkowym lub/i historycznym. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
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Klasa: OT_KUZA_A  
Dziedzina: OT_RodzajKompleksuZabytkowoHistorycznego 

: 1 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: ku, gdy linia 

graniczna kompleksu wprowadzana jest na podstawie danych 
geodezyjnych, a x_katDoklGeom= 'Prz'(przybli
przypadkach. 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_Kopalnia   
Nazwa: wykaz kopalni 
Definicja: Wykaz kopalni. 

«FeatureType» 
Atrybut:

Nazwa: kopalina 
kopalina 

Dziedzina: OT_Kopalina 
: 1 

Definicja: Wydobywany surowiec. 
Atrybut:

Nazwa: rodzaj 
rodzaj 

Dziedzina: OT_RodzajKopalni 
: 1 

Definicja: Rodzaj kopalni. 
Relacja:

 Association 
 kupg_a3 

Dziedzina: OT_KUPG_A 
: 1 

Definicja: Obiekty klasy OT_KUPG_A s  powi zane z obiektami klasy 
OT_Kopalnia. 

Klasa: OT_LiniaKolejowa   
Nazwa: wykaz linii kolejowych 
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Klasa: OT_LiniaKolejowa  
Definicja: Typ danych wyliczeniowych: WYKAZ. 

«FeatureType» 
Atrybut:

Nazwa: nrLinii 
numer linii 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Numer linii kolejowej. 
Relacja:

 Association 
 sktr_l1 

Dziedzina: OT_SKTR_L 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_SKTR_L wchodz
Relacja:

 Association 
 wezelKolejowy1 

Dziedzina: OT_WezelKolejowy 
: 1 

Definicja: Obiekty klasy OT_LiniaKolejowa s  powi zane z obiektami klasy 
OT_WezelKolejowy. 

Relacja:
 Association 
 wezelKolejowy1 

Dziedzina: OT_WezelKolejowy 
: 1 

Definicja: Obiekty klasy OT_LiniaKolejowa s  powi zane z obiektami klasy 
OT_WezelKolejowy. 

Klasa: OT_Lotnisko  
Nazwa: wykaz lotnisk 
Definicja: Wykaz lotnisk. 

«FeatureType» 
Atrybut:

Nazwa: idIata 
ID_IATA 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Identyfikator IATA. 
Atrybut:

Nazwa: idIcao 
ID_ICAO 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Identyfikator ICAO. 
Atrybut:

Nazwa: rodzaj 
rodzaj 

Dziedzina: OT_RodzajLotniska 
: 1 

Definicja: Rodzaj lotniska. 
Relacja:

 Association 
 kuko_a3 
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Klasa: OT_Lotnisko  
Dziedzina: OT_KUKO_A 

: 1 
Definicja: Obiekty klasy OT_KUKO_A s  powi zane z obiektami klasy 

OT_Lotnisko. 

Klasa: OT_OIKM  Abstract
Nazwa: obiekt zwi zany z komunikacj
Definicja: Niewielkie obiekty powi zane z sieci  komunikacyjn . 

OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajObiektuKomunikacyjnego 

: 1 
Definicja: Rodzaj obiektu komunikacyjnego. 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy 
BDZ_KTOK(ObiektZwiazanyzKomunikacja): geometria, identyfikator 
obiektu zwi zanego z komunikacj , rodzaj obiektu zwi zanego 
z komunikacj . 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_OIKM_A 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_OIKM_L 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_OIKM_P 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu specjalnego x_katIstnienia przyjmuje warto  „nie 

stosuje si ”.  
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' then 

self.x_katIstnienia='inapplicable' 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: W bazie BDOT10k dla obiektu liniowego „ekran akustyczny” 

reprezentacj  geometryczn  jest „o  geometryczna”. 
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Klasa: OT_OIKM  Abstract
OCL: inv: if (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and self.rodzaj 

= 'ekranAkustyczny') then self.rodzajReprGeom='osGeometryczny' 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: wisk do pobierania 

 geometryczn  jest „o
interpolowana”. 

OCL: inv: if (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and self.rodzaj 
= ' miejscePoboruOplat ') then self.rodzajReprGeom='osInterpolowana' 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Dla obiektów: przej cie graniczne, przystanek autobusowy lub 

tramwajowy, przystanek kolejowy, sygnalizator wietlny i wej cie 
do stacji metra, reprezentacj  geometryczn  jest „ rodek geometryczny”. 

OCL: inv: if (self.rodzaj = 'przejscieGraniczne' or self.rodzaj = 
'przystanekAutobusowyTramwajowy' or self.rodzaj = 
'przystanekKolejowy' or self.rodzaj = 'sygnalizatorSwietlny' or self.rodzaj 
= 'wejscieDoStacjiMetra') then 
self.rodzajReprGeom='srodekGeometryczny'  

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: W bazie BDOT10k dla obiektów: pas startowy i schody reprezentacj

geometryczn  jest „kraw d ”. 
OCL: inv: if (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and self.rodzaj 

= 'pasStartowy') or (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' 
and self.rodzaj = 'schody') then self.rodzajReprGeom='krawedz' 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO pozyskuje si  jedynie obiekty: przej cie graniczne 

i przystanek kolejowy. 
OCL: inv: if (OT_OIKM.rodzaj=’ekranAkustyczny’ or 

OT_OIKM.rodzaj=’pasStartowy’ or 
OT_OIKM.rodzaj=’przystanekAutobusowyTramwajowy’ or 
OT_OIKM.rodzaj=’schody’ or 
OT_OIKM.rodzaj=’sygnalizatorSwietlny’ or 
OT_OIKM.rodzaj=’wejscieDoStacjiMetra’ or 
OT_OIKM.rodzaj=’miejscePoboruOplat’) and 
(OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’) then 
self isEmpty() 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_OIKM_A   
Nazwa: obiekt zwi zany z komunikacj
Definicja: Niewielkie obiekty powi zane z sieci  komunikacyjn  – posiadaj ce 

powierzchniow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_OIKM 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
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Klasa: OT_OIKM_A  
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_OIKM 

Klasa: OT_OIKM_L  
Nazwa: obiekt zwi zany z komunikacj
Definicja: Obiekt zwi zany z komunikacj  posiadaj ce reprezentacj  liniow . 

OT_OIKM 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_OIKM 

Klasa: OT_OIKM_P  
Nazwa: obiekt zwi zany z komunikacj
Definicja: Niewielkie obiekty powi zane z sieci  komunikacyjn  – posiadaj ce 

punktow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_OIKM 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Point 

: 1 
Definicja: Geometria punktowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_OIKM 

Klasa: OT_OIMK_A   
Nazwa: 
Definicja: Tereny okresowo lub stale zabagnione, podtopione lub pokryte warstw

OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajMokradla 

: 1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 
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Klasa: OT_OIMK_A  
Relacja:

 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
ometria, 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto  „nie 

stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw g umowny 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='zasiegUmowny' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu katDoklGeom zawsze w tej klasie przyjmuje warto

'przyblizony'. 
OCL: inv: self.katDoklGeom='przyblizony' 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny:  ’mokradlo’. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then 

self.rodzaj=’mokradlo’ 

Klasa: OT_OIOR  Abstract
Nazwa: obiekt o znaczeniu orientacyjnym 
Definicja: Niewielkie obiekty o istotnym znaczeniu topograficznym 

lub orientacyjnym w terenie. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj  
Dziedzina: OT_RodzajObiektuOrientacyjnego 

: 1 
Definicja: Rodzaj obiektu orientacyjnego. 

Atrybut:
Nazwa: szerokosc 

szeroko
Dziedzina: Distance 

: 0..1 
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Klasa: OT_OIOR  Abstract
Definicja: Szeroko  pomostu lub mola w metrach. 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_OBOO 
(ObiektoZnaczeniuOrientacyjnymwTerenie): geometria, identyfikator 
obiektu orientacyjnego, rodzaj obiektu orientacyjnego. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_OIOR_L 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_OIOR_P 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_OIOR_A 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy OIOR nie wyst puj . 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 

self isEmpty() 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto  atrybutu szerokosc.  
J zyk naturalny: Warto  atrybutu szerokosc pozyskuje si  tylko dla obiektu pomost 

lub molo.  
OCL: inv: if (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and self.rodzaj 

= 'pomostMolo') then self.szerokosc notEmpty 
Ograniczenie:

Nazwa:  atrybutu szerokosc. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu szerokosc pozyskuje si ci  do 1 m. 
OCL: inv: self.szerokosc.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_OIOR_A   
Nazwa: obiekt o znaczeniu orientacyjnym 
Definicja: Niewielkie obiekty o istotnym znaczeniu topograficznym lub 

orientacyjnym w terenie – posiadaj ce powierzchniow  reprezentacj
geometryczn . 
OT_OIOR 
«FeatureType» 
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Klasa: OT_OIOR_A  
Atrybut:

Nazwa: geometria 
geometria 

Dziedzina: GM_Polygon 
: 1 

Definicja: Geometria powierzchniowa. 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_OIOR 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Dla obiektów: bunkier lub schron, ruina zabytkowa, szklarnia (nie b d ca 

budynkiem), wiata lub altana, wiatrak (nieb d cy budynkiem) 
reprezentacj  geometryczn  jest „kraw d ”. 

OCL: inv: if (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and self.rodzaj 
= 'bunkierSchron') or (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' 
and self.rodzaj = 'ruinaZabytkowa') or 
(OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and self.rodzaj = 
'szklarnia') or (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and 
self.rodzaj = 'wiataAltana') or 
(OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and self.rodzaj = 
'wiatrak') then self.rodzajReprGeom='krawedz' 

Klasa: OT_OIOR_L   
Nazwa: obiekt o znaczeniu orientacyjnym 
Definicja: Niewielkie obiekty o istotnym znaczeniu topograficznym 

lub orientacyjnym w terenie – posiadaj ce liniow  reprezentacj
geometryczn . 
OT_OIOR 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_OIOR 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Dla obiektów: mur historyczny i pomost lub molo reprezentacj

geometryczn  jest „o  geometryczna”. 
OCL: inv: if (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and self.rodzaj 

= 'murHistoryczny') or (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO 
='false' and self.rodzaj = 'pomostMolo') then 
self.rodzajReprGeom='osGeometryczna' 

Klasa: OT_OIOR_P  
Nazwa: obiekt o znaczeniu orientacyjnym 
Definicja: Niewielkie obiekty o istotnym znaczeniu topograficznym 

lub orientacyjnym w terenie – posiadaj ce punktow  reprezentacj
geometryczn . 
OT_OIOR 
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Klasa: OT_OIOR_P  
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Point 

: 1 
Definicja: Geometria punktowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_OIOR 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Dla obiektów: bunkier lub schron, figura, kapliczka lub krzy , fontanna, 

binowa, wie a obserwacyjna 
i wodowskaz reprezentacj  geometryczn  jest „ rodek geometryczny”. 

OCL: inv: if (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and self.rodzaj 
= 'bunkierSchron') or (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' 
and self.rodzaj = 'figuraKapliczkaKrzyz') or  
(OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and self.rodzaj = 
'fontanna') or (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and 
self.rodzaj = 'mogilaOdosobniona') or 
(OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and self.rodzaj = 
'pomnik') or (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and 
self.rodzaj = 'studniaGlebinowa') or 
(OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and self.rodzaj = 
'wiezaObserwacyjna') or (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO 
='false' and self.rodzaj = 'wodowskaz') then 
self.rodzajReprGeom='srodekGeometryczny' 

Klasa: OT_OIPR  Abstract
Nazwa: obiekty przyrodnicze 
Definicja: Obiekty b d ce elementami rodowiska przyrodniczo-geograficznego 

powierzchni Ziemi, które z punktu widzenia przyj tego modelu 
poj ciowego nie wchodz
(PT); 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: pomnikPrzyrody 

pomnik przyrody 
Dziedzina: Boolean 

: 1 
Definicja: Informacja, czy dany obiekt jest pomnikiem przyrody. 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj  
Dziedzina: OT_RodzajObiektuPrzyrodniczego 

: 1 
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Klasa: OT_OIPR  Abstract
Definicja: Rodzaj obiektu przyrodniczego. 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_OBOP(ObiektPrzyrodniczy): 
geometria, identyfikator obiektu przyrodniczego, rodzaj obiektu 
przyrodniczego, pomnik przyrody. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_OIPR_L 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_OIPR_P 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy OIPR nie wyst puj . 
OCL: inv: OT_OgolnyObiekt.czyObiektBDOO=’true’ implies self isEmpty() 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_OIPR_L   
Nazwa: obiekt przyrodniczy 
Definicja: Obiekty b d ce elementami rodowiska przyrodniczo-geograficznego 

powierzchni Ziemi, które z punktu widzenia przyj tego modelu 
poj ciowego nie wchodz
(PT) – posiadaj ce liniow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_OIPR 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_OIPR 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: W bazie BDOT10k rodzaj reprezentacji geometrycznej dla obiektów klasy 

OIPR_L przyjmuje warto  „linia umowna”. 
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Klasa: OT_OIPR_L  
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' then 

self.rodzajReprGeom='liniaUmowna' 

Klasa: OT_OIPR_P  
Nazwa: obiekt przyrodniczy 
Definicja: Obiekty b d ce elementami rodowiska przyrodniczo-geograficznego 

powierzchni Ziemi, które z punktu widzenia przyj tego modelu 
poj ciowego nie wchodz
(PT) – posiadaj ce punktow  reprezentacj  geometryczn . 
OT_OIPR 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Point 

: 1 
Definicja: Geometria punktowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_OIPR 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: W bazie BDOT10k rodzaj reprezentacji geometrycznej dla obiektów klasy 

OIPR_P przyjmuje warto  „ rodek geometryczny”. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' then 

self.rodzajReprGeom='srodekGeometryczny' 

Klasa: OT_OISZ_A  
Nazwa: szuwary 
Definicja: Obszary poro ni te wysok  ro linno ci  trawiast , wyst puj c  zarówno 

w strefach przybrze nych wód jak i na l dzie. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_OBSZ(Szuwary): geometria, 
identyfikator szuwarów. 
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Klasa: OT_OISZ_A  
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji szuwarów jest zasi g umowny. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' then 

self.rodzajReprGeom='zasiegUmowny' 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto  atrybutu „katDoklGeom”. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu „katDoklGeom” zawsze w tej klasie przyjmuje warto

'przyblizony'. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' then 

self.katDoklGeom='przyblizony' 
Ograniczenie:

Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO obiekty klasy OISZ nie wyst puj . 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 

self isEmpty() 

Klasa: OT_PokrycieTerenu  Abstract
Nazwa: pokrycie terenu 
Definicja: Obszary najwa niejszych, powierzchniowych elementów sytuacyjnych 

terenu, rozró nialne przede wszystkim na podstawie ich zewn trznego 
ogl ie funkcji. 
Obiekty nale ce do tej klasy zachowuj  wzgl dem siebie relacj
s siedztwa i w sposób ci
pokrycia terenu uznaje si  spójny fragment terenu, stanowi cy z punktu 
widzenia zada  BDOT10k i BDOO jednorodn  powierzchni . 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Poligon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_PTWZ_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PTKM_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_PTGN_A 
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Klasa: OT_PokrycieTerenu  Abstract
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_PTNZ_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PTSO_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_PTPL_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 
Relacja:

 Association 
 PRNG 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 1 

Definicja: Referencja do PRNG w zakresie nazw pozyskanych z klasy 
NG_NazwaGeograficzna. 
«voidable» 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PTRK_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_PTTR_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PTWP_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_PTZB_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PTLZ_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_PTUT_A 

Klasa: OT_PTGN_A   
Nazwa: teren gruntów nieu ytkowanych 
Definicja: Obszary piaszczyste lub wirowe, takie jak wydmy, pla e, piaski 

owiska skalne oraz 
obszary pokryte blokami skalnymi lub pokruszonym ma
o ostrych kraw dziach, piargi, usypiska, osypiska, rumowiska. 
Na terenach tych mo e wyst powa linno  trawiasta, pojedyncze 
drzewa, krzaki oraz pojedyncze budowle lub urz dzenia o strukturze 
i parametrach nie pozwalaj cej na wydzielenie ich jako obiektów kategorii 
pokrycie terenu (PT). 
OT_PokrycieTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
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Klasa: OT_PTGN_A  
Dziedzina: OT_RodzajGruntuNieuzytkowanego 

: 1 
Definicja: tych. 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_OBOP(ObiektPrzyrodniczy): 
geometria, identyfikator obiektu przyrodniczego, rodzaj obiektu 
przyrodniczego. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji terenu gruntów nieu ytkowanych jest kraw d . 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='krawedz' 

Ograniczenie:
Nazwa: Wyst powanie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut rodzaj przyjmuje warto ci: grunt nieu ytkowany. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then 

self.rodzaj=’gruntNieuzytkowany’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj. 
J zyk naturalny: W bazie BDOT10k atrybut rodzaj przyjmuje warto ci: piarg, usypisko 

lub rumowisko skalne, teren kamienisty, teren piaszczysty lub wirowy, 
ytkowane. 

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’false’ then 
(self.rodzaj=’piargUsypiskoRumowiskoSkalne’ or 
self.rodzaj=’terenKamienisty’ or self.rodzaj=’terenPiaszczystyZwirowy’ 
or self.rodzaj=’pozostaleGruntyNieuzytkowane’) 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Klasa: OT_PTKM_A   
Nazwa: teren pod drog  szynow  lub lotniskow
Definicja: Tereny z budowlami komunikacyjnymi takimi, jak: dro

linie tramwajowe i drogi, w ramach których nie mo na wydzieli  innych 
elementów pokrycia terenu. Zwykle s  to grunty w granicach pasów 
drogowych dróg publicznych i dróg wewn trznych m.in. tereny zaj te 
przez jezdnie, w acje, 
rampy, perony, utwardzone drogi startowe lotnisk, lotniskowe drogi 

OT_PokrycieTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajTerenuKomunikacyjnego 

: 1 
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Klasa: OT_PTKM_A  
Definicja: Rodzaj terenu pod drog . 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji terenu komunikacyjnego jest zasi g umowny. 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='zasiegUmowny' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut rodzaj przyjmuje warto ci: teren pod drogami 

kolowymi, szynowymi lub lotniskowymi. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then 

self.rodzaj=’terenPodDrogamiKolowymiSzynowymiLotniskowymi’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOT10k. 
J zyk naturalny: W bazie BDOT10k atrybut rodzaj przyjmuje warto ci: teren pod drog

, teren pod torowiskiem, teren pod drog  i torowiskiem, 
teren pod drog  lotniskow . 

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’false’ then 
(self.rodzaj=’terenPodDrogaKolowa’ or 
self.rodzaj=’terenPodTorowiskiem’ or  
self.rodzaj=’terenPodDrogaKolowaTorowiskiem’ or  
self.rodzaj=’terenPodDrogaLotniskowa’) 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ” . 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Klasa: OT_PTLZ_A   
Nazwa: teren le ny lub zadrzewiony 
Definicja: Tereny o zwartym zadrzewieniu: lasy, zadrzewienia parków i cmentarzy 

oraz inne tereny zadrzewione w szczególno ci przylegaj ce do wód 
powierzchniowych grunty poro ni te drzewami, zadrzewienia terenów 
letniskowych, rekreacyjnych. 
OT_PokrycieTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: gatunekDrzew 

gatunek drzew 
Dziedzina: OT_GatunekDrzewostanu 

: 0..2 
Definicja: Przewa aj cy gatunek drzew. 

Atrybut:
Nazwa: kategoria 

kategoria 
Dziedzina: OT_KatDrzewostanu 

: 1 
Definicja: Kategoria drzewostanu. 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajTerenuLesnegoLubZadrzewionego 
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Klasa: OT_PTLZ_A  
: 1 

Definicja: Rodzaj terenu le nego lub zadrzewionego. 
Atrybut:

Nazwa: nazwa 
nazwa 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Nazwa lasu, parku. 
Relacja:

 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy 
BDZ_PTTL(TerenLesnyZadrzewionyZakrzewiony): geometria, 
identyfikator terenu le nego, zadrzewionego lub zakrzewionego, rodzaj 
terenu le nego, zadrzewionego lub zakrzewionego. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji terenu le nego lub zadrzewionego jest „kraw d ”. 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='krawedz' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut rodzaj przyjmuje warto ci „teren le ny 

zadrzewiony” oraz „zadrzewienie”. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then 

self.rodzaj=’terenLesnyZadrzewiony” or self.rodzaj=’zadrzewienie’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOT10k. 
J zyk naturalny: W BDOT10k atrybut rodzaj przyjmuje warto ci: „las”, „zagajnik”, 

’zadrzewienie’. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’false’ then 

self.rodzaj=’las’ or self.rodzaj=’zagajnik’ or self.rodzaj=’zadrzewienie’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Drug  warto  atrybutu gatunekDrzew. 
J zyk naturalny: Drug  warto  tylko 

dla drzewostanów mieszanych. 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto  atrybutu kategoria. 
J zyk naturalny: Je eli warto  atrybutu kategoria wynosi „mieszanych” to liczno

atrybutu gatunekDrzew musi wynosi  2. 
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 
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Klasa: OT_PTNZ_A   
Nazwa: inny teren niezabudowany 
Definicja: Obszary nieuwzgl

terenu, w szczególno
pod urz dzeniami technicznymi i budowlami. Na terenie niezabudowanym 
mo e wyst powa linno  trawiasta, pojedyncze drzewa, krzaki 
oraz pojedyncze budowle oraz urz dzenia techniczne (np. zbiorniki 

dnych) o strukturze i parametrach nie pozwalaj cych 
na wydzielenie ich jako obiektów innej klasy, nale cej do kategorii 
pokrycie terenu (PT). 
OT_PokrycieTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajTerenuNiezabudowanego 

: 1 
Definicja: Rodzaj terenów niezabudowanych. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 
Ograniczenie:

Nazwa: Podstaw jest 
kraw d . 

J zyk naturalny: inv: self.rodzajReprGeom='krawedz' 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='krawedz' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut rodzaj w BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut rodzaj przyjmuje warto : „teren 

niezabudowany”. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then 

self.rodzaj=’terenNiezabudowany’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w BDOT10k. 
J zyk naturalny: W bazie BDOT10k atrybut rodzaj przyjmuje warto ci: „teren pod 

urz dzeniami technicznymi lub budowlami”, „teren przemy

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’false’ then 
(self.rodzaj=’terenPodUrzadzeniamiTechnicznymiBudowlami’ or 
self.rodzaj=’terenPrzemyslowoSkladowy’) 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Klasa: OT_PTPL_A   
Nazwa: teren placów 
Definicja: Obszary zró nicowane ze wzgl du nawierzchni  po których mo liwy jest 

OT_PokrycieTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: materialna wierzchni 
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Klasa: OT_PTPL_A  
Dziedzina: OT_MaterialNawierzchni 

: 1 
Definicja: 

«voidable» 
Relacja:

 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_KTPL(Plac): geometria, identyfikator 
placu, nazwa placu, rodzaj nawierzchni placu. 

Relacja:
 Association 
 ulica5 

Dziedzina: OT_Ulica 
: 0..1 

Definicja: Obiekty klasy OT_PTPL_A s  powi zane z obiektami klasy OT_Ulica. 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji terenów placów jest kraw d . 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='krawedz' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut nawierzchnia w BDOO.  
J zyk naturalny: W BDOO atrybut nawierzchnia mo e przyjmowa  warto ci: nawierzchnia 

twarda, nawierzchnia utwardzona, nawierzchnia gruntowa.  
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then 

(self.nawierzchnia=’nawierzchniaTwarda’ or 
self.nawierzchnia=’nawierzchniaUtwardzona’ or 
self.nawierzchnia=’nawierzchniaGruntowa’) 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut nawierzchnia w BDOT10k.  
J zyk naturalny: W BDOT10k atrybut nawierzchnia mo e przyjmowa  warto ci: beton, 

bruk, klinkier, kostka kamienna, kostka prefabrykowana, masa 
, wir, grunt naturalny, stabilizacja 

wirem lub u lem. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then 

(self.nawierzchnia=’beton’ or self.nawierzchnia=’bruk’ or 
self.nawierzchnia=’klinkier’ or self.nawierzchnia=’kostkaKamienna’ or 
self.nawierzchnia=’kostkaPrefabrykowana’ or 
self.nawierzchnia=’masaBitumiczna’ or 
self.nawierzchnia=’plytyBetonowe’ or self.nawierzchnia=’tluczen’ or 
self.nawierzchnia=’zwir’ or self.nawierzchnia=’gruntNaturalny’ or 
self.nawierzchnia=’stabilizacjaZwiremLubZuzlem’) 

Klasa: OT_PTRK_A  
Nazwa: teren ro linno ci krzewiastej 
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Klasa: OT_PTRK_A  
Definicja: Obszary poro ni te g stymi krzewami, g st  kosodrzewin , rosn c

w górach powy ej górnej granicy lasu oraz zaro
na torfowiskach i wydmach. 
OT_PokrycieTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajTerenuKrzewiastego 

: 1 
Definicja: Rodzaj ro linno ci krzewiastej. 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy 
BDZ_PTTL(TerenLesnyZadrzewionyZakrzewiony): geometria, 
identyfikator terenu le nego, zadrzewionego lub zakrzewionego, rodzaj 
terenu le nego, zadrzewionego lub zakrzewionego. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji terenu ro linno ci krzewiastej jest „krawed ”. 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='krawedz' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut rodzaj przyjmuje warto  „ro linno  krzewiasta”.
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then 

self.rodzaj=’roslinnoscKrzewiasta’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOT10k.  
J zyk naturalny: W bazie BDOT10k atrybut rodzaj przyjmuje warto ci: zaro la 

kosodrzewiny, zaro la krzewów. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’false’ then 

(self.rodzaj=’zaroslaKosodrzewiny’ or self.rodzaj=’zaroslaKrzewow’) 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Klasa: OT_PTSO_A  
Nazwa: 
Definicja: nych. 

OT_PokrycieTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajTerenuSkladowaniaOdpadow 

: 1 
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Klasa: OT_PTSO_A  
Definicja: 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw d . 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='krawedz' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut rodzaj przyjmuje warto
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’true’ then 

self.rodzaj=’skladowiskoOdpadow’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzaj w bazie BDOT10k. 
J zyk naturalny: W bazie BDOT10k atrybut rodzaj przyjmuje warto

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO=’false’ then 
(self.rodzaj=’terenSkladowaniaOdpadowKomunalnych’ or 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Klasa: OT_PTTR_A   
Nazwa: teren ro linno ci trawiastej lub upraw rolnych 
Definicja: Obszary pokryte ro linno ci  trawiast ki, pastwiska, polany le ne, 

l dowiska o nawierzchni trawiastej, place sportowe, obszary trawiaste 
na terenie parków i osiedli oraz grunty orne i trwa
OT_PokrycieTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajRoslinnosciTerenuRolnego 

: 1 
Definicja: Rodzaj terenu rolnego. 

Relacja:
 Association 
 EGiB 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do EGiB w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z EGB_KonturKlasyfikacyjny: geometria konturu 
klasyfikacyjnego, rodzaj u
gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
– atrybuty pozyskane z EGB_KonturUzytkuGruntowego: geometria 
konturu u ytku gruntowego, rodzaj u ytku gruntowego. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 
Ograniczenie:
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Klasa: OT_PTTR_A  
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji terenu ro linno ci trawiastej i upraw rolnych jest 

kraw d . 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='krawedz' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Klasa: OT_PTUT_A  
Nazwa: 
Definicja: 

OT_PokrycieTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: gatunek 

gatunek  
Dziedzina: OT_GatunekUprawTrwalych 

: 0..1 
Definicja: Gatunek uprawy - je li dotyczy. 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajTerenuUprawTrwalych 

: 1 
Definicja: 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy 
BDZ_PTTU(TerenUprawTrwalychTrawnik): geometria, identyfikator 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw g umowny. 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='zasiegUmowny' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut gatunek. 
J zyk naturalny: lin ozdobnych 

nie pozyskuje si  warto ci atrybutu gatunekUpraw. 
OCL: inv: if (self.rodzaj='ogrodkiDzialkowe' or self.rodzaj='szkolkaLesna' or 

self.rodzaj='szkolkaRoslinOzdobnych') then self.gatunek isEmpty() 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
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Klasa: OT_PTUT_A  
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Klasa: OT_PTWP_A  
Nazwa: woda powierzchniowa 
Definicja: Obszary zaj orza. 

OT_PokrycieTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: idMPHP 

ID_MPHP 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja:  Polski. 

Atrybut:
Nazwa: poziomWody 

poziom wody 
Dziedzina: Real 

: 0..1 
Definicja: Wysoko  bezwzgl dna poziomu wody w metrach. 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajObszaruWody 

: 1 
Definicja: Rodzaj obszaru wody. 

Atrybut:
Nazwa: katIstnienia 

kategoria istnienia 
Dziedzina: OT_KatIstnienia 

: 1 
Definicja: Status, stan obiektu. 

«voidable» 
Relacja:

 Association 
 ciek2 

Dziedzina: OT_Ciek 
: 0..1 

Definicja: Obiekty klasy OT_PTWP_A s  powi zane z obiektami klasy OT_Ciek. 
Relacja:

 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_PTWP(Tor): geometria, identyfikator 
wody powierzchniowej, rodzaj wody powierzchniowej, nazwa wody 
powierzchniowej. 

Relacja: 
Generalization 

Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 
Relacja:

Association 
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Klasa: OT_PTWP_A  
zbiornikWodny1 

Dziedzina: OT_ZbiornikWodny 
: 0..1 

Definicja: Obiekty klasy OT_PTWP_A s  powi zane z obiektami klasy 
OT_ZbiornikWodny. 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw  reprezentacji obszaru wody powierzchniowej jest „kraw d ”. 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='krawedz' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut poziomWody. 
J zyk naturalny: Atrybut poziomWody przyjmuje warto  wysoko ci bezwzgl dnej 

ci  0,1 m. 
OCL: inv: self.poziomWody.value=(self.poziomWody.value).round+ 

(((self.poziomWody.value-
(self.poziomWody.value).round)*10).round)/10 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu poziomWody. 
J zyk naturalny: Atrybut poziomWody przyjmuje warto  w metrach. 
OCL: inv: self.poziomWody.uom.uomSymbol='meter' 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto  atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Dla sztucznych zbiorników wodnych atrybut x_katIstnienia przyjmuje 

warto  „eksploatowany”, natomiast dla naturalnych zbiorników wodnych 
atrybut x_katIstnienia przyjmuje warto  „nie stosuje si ”. 

Klasa: OT_PTWZ_A   
Nazwa: 
Definicja: Obszary zajmowane przez antropogeniczne formy ukszt

 po górotworze, 
tj. wyrobiska. 
OT_PokrycieTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajZwalowiskaWyrobiska 

: 1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: surowiec 

surowiec 
Dziedzina: OT_RodzajSurowca 

: 0..1 
Definicja: Rodzaj surowca 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 
Ograniczenie:

Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Podstaw w d . 
OCL: inv: self.rodzajReprGeom='krawedz' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut surowiec. 
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Klasa: OT_PTWZ_A  
J zyk naturalny: a si . 
OCL: inv: self.rodzaj='zwalowisko' implies self.surowiec isEmpty() 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c   „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Klasa: OT_PTZB_A  
Nazwa: zabudowa 
Definicja: Obszary zabudowane utworzone przez budynki mieszkaniowe, 

raz z niewielkimi 
terenami i urz dzeniami, funkcjonalnie zwi zanymi z budynkami – jak 
podwórza, place, dziedzi ce, przej cia, przejazdy, przydomowe place gier 
i zabaw itp. 
OT_PokrycieTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: charakter 

charakter 
Dziedzina: OT_RodzajCharakteruZabudowy 

: 1 
Definicja: Charakter zabudowy. 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajZabudowy 

: 1 
Definicja: Rodzaj zabudowy. 

Atrybut:
Nazwa: roslinnosc 

ro linno
Dziedzina: OT_RodzajRoslinnosciTerenuZabudowy 

: 1 
Definicja: Ro linno  wyst puj ca pomi dzy budynkami zajmuj ca istotn

powierzchni . 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_PokrycieTerenu 

Ograniczenie:
Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Klasa: OT_Port  
Nazwa: wykaz portów 
Definicja: Wykaz portów. 

«FeatureType» 
Atrybut:

Nazwa: lokalizacjaPortu 
lokalizacja portu 

Dziedzina: OT_LokalizacjaPortu 
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Klasa: OT_Port  
: 1 

Definicja: Lokalizacja portu. 
Atrybut:

Nazwa: nazwa 
nazwa 

Dziedzina: CharacterString 
: 0..1 

Definicja: Nazwa portu. 
Atrybut:

Nazwa: rodzaj 
rodzaj 

Dziedzina: OT_RodzajPortu 
: 1 

Definicja: Rodzaj portu. 
Relacja:

 Association 
 kuko_a2 

Dziedzina: OT_KUKO_A 
: 1 

Definicja: Obiekty klasy OT_KUKO_A s  powi zane z obiektami klasy OT_Port. 
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_SKDR_L  
Nazwa: droga 
Definicja: Odcinki osi dróg, dla dróg jednojezdniowych odpowiadaj ce obiektom 

klasy OT_SKJZ_L, a dla dróg dwujezdniowych – odpowiadaj
drogi, posiadaj ce jednorodny zestaw atrybutów. 
OT_CharakterystykaDrogi 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nrOdcinkaReferencyjnego 

nr odcinka referencyjnego 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Numer odcinka referencyjnego. 

Relacja:
 Association 
 skjz_l2 

Dziedzina: OT_SKJZ_L 
: 1..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_SKJZ_L s  powi zane z obiektami klasy 
OT_SKDR_L. 

Relacja:
 Association 
 szlakDrogowy2 

Dziedzina: OT_SzlakDrogowy 
: 0..* 

Definicja: Klasa OT_SzlakDrogowy zawiera obiekty klasy OT_SKDR_L. 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_CharakterystykaDrogi 
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Klasa: OT_SKDR_L  
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 

OCL: 

Atrybut nrOdcinkaReferencyjnego. 
Pole atrybutu nrOdcinkaReferencyjnego przechowuje maksymalnie 38 
znaków. 
inv: self.nrOdcinkaReferencyjnego.size()<=38 

Klasa: OT_SKJZ_L  
Nazwa: jezdnia 
Definicja: Odcinki osi jezdni, czyli cz ci drogi przeznaczone do ruchu pojazdów, 

posiadaj ce jednorodny zestaw atrybutów. Jezdnia mo  si
z jednego lub kilku pasów dla danego kierunku ruchu. 
OT_CharakterystykaDrogi 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: polozenie 

enie 
Dziedzina: OT_PolozenieObiektuSieciTransportowej 

: 1 
Definicja: enie drogi w stosunku do powierzchni ziemi. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: szerNawierzchni 
szeroko  nawierzchni 

Dziedzina: Distance 
: 1 

Definicja: Szeroko ci  do 0,1 m. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: szerKoronyDrogi 

szeroko  korony drogi 
Dziedzina: Distance 

: 1 
Definicja: Szeroko  korony drogi, do której nale y jezdnia w metrach, 

ci  do 0,5 m. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: liczbaPasow 

liczba pasów 
Dziedzina: Integer 

: 1 
Definicja: Liczba pasów ruchu w jezdni. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: ulica 
ulica 

Dziedzina: Boolean 
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Klasa: OT_SKJZ_L  
: 1 

Definicja: Zaklasyfikowanie danej jezdni do drogi lub ulicy. 
«voidable» 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_KTJZ(Jezdnia): geometria, 
identyfikator jezdni, nazwa jezdni, rodzaj nawierzchni jezdni, poziom 
jezdni. 

Relacja:
 Association 
 skdr_l1 

Dziedzina: OT_SKDR_L 
: 1 

Definicja: Obiekty klasy OT_SKJZ_L s  powi zane z obiektami klasy 
OT_SKDR_L. 

Relacja:
Association 
szlakDrogowy 

Dziedzina: OT_SzlakDrogowy 
: 0..* 

Definicja: Klasa OT_SzlakDrogowy zawiera obiekty klasy OT_SKJZ_L. 
Relacja:

Association 
ulica3 

Dziedzina: OT_Ulica 
: 0..1 

Definicja: Klasa OT_Ulica zawiera obiekty klasy OT_SKJZ_L. 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_CharakterystykaDrogi 

Ograniczenie:
Nazwa: Obiekt OT_SKJZ_L. 
J zyk naturalny: Je eli atrybut czyObiektBDOO = true, to obiekt OT_SKJZ_L nie istnieje. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO = 'true' then 

self isEmpty() 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut szerNawierzchni. 
J zyk naturalny: Atrybut szerNawierzchni przyjmuje warto  zgodn  z baz  danych 

prowadzonych przez odpowiednich zarz dców dróg publicznych lub jako 
topograficzny pomiar bezpo ci  do 0,1 m. 

OCL: inv: self.szerNawierzchni.value=(self.szerNawierzchni.value).round+ 
(((self.szerNawierzchni.value-
(self.szerNawierzchni.value).round)*10).round)/10 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut szerNawierzchni. 
J zyk naturalny: W przypadku dróg o nawierzchni gruntowej atrybut szerNawierzchni 

przyjmuje warto  specjaln  'inapplicable'. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and 

self.materialNawierzchni= ‘G’thenself.szerNawierzchni = ‘inapplicable’ 
Ograniczenie:
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Klasa: OT_SKJZ_L  
Nazwa: Atrybut szerKoronyDrogi. 
J zyk naturalny: Warto  atrybutu szerKoronyDrogi przyjmuje warto  zgodn  z baz

danych prowadzonych przez odpowiednich zarz dców dróg lub jako 
topograficzny pomiar bezpo ci  do 0,5 m. 

OCL: inv:  OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' implies  
     ((self. szerKoronyDrogi.value).round-self. 
szerKoronyDrogi.value).abs()=0.0 or  
     ((self. szerKoronyDrogi.value).round-self. 
szerKoronyDrogi.value).abs=0.5 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut szerKoronyDrog. 
J zyk naturalny: W przypadku jezdni dróg dwujezdniowych oraz ulic atrybut 

szerKoronyDrogi przyjmuje warto  'inapplicable'. 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut liczbaPasow. 
J zyk naturalny: W przypadku dróg o nawierzchni gruntowej atrybut liczbaPasow 

przyjmuje warto  'nie stosuje si '. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and 

self.materialNawierzchni= ‘G’ then self.liczbaPasow = ‘inapplicable’ 

Klasa: OT_SKPP_L  
Nazwa: przeprawa 
Definicja: cz

lub zbiornika wodnego za pomoc
lub mo liwo ci  pieszego przekroczenia w miejscu brodu. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: funTransportowa 

funkcja transportowa 
Dziedzina: OT_FunkcjaTransportowa 

: 1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajPrzeprawy 

: 1 
Definicja: Rodzaj przeprawy. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Relacja:
 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_KTPR(Przeprawa): geometria, 
identyfikator przeprawy, rodzaj przeprawy. 

Relacja:



Dziennik Ustaw Nr 279 — 84 — Poz. 1642

 

Klasa: OT_SKPP_L  
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: Je eli atrybut czyObiektBDOO = true, to obiekt „bród” i „przeprawa 

Ograniczenie:
Nazwa: Reprezentacja geometryczna. 
J zyk naturalny: Rodzajem reprezentacji geometrycznej dla odcinków przepraw jest 

cznik. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' then 

self.x_rodzajReprGeom= ‘SL’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut specjalny x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom przyjmuje warto  „przybli ony”. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' then 

self.x_katDoklGeom= ‘Prz’ 

Klasa: OT_SKRP_L  
Nazwa: ci g ruchu pieszego i rowerowego 
Definicja: Pasa h 

i cmentarzach, cie ki, cie ki rowerowe itp. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: klasaCiaguRuchuPieszego 

klasa ci gu ruchu pieszego 
Dziedzina: OT_KlasaCiaguRuchuPieszego 

: 1 
Definicja: Klasa ci gu ruchu pieszego. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: materialNawierzchni 

Dziedzina: OT_MaterialNawierzchni 
: 0..1 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: polozenie 
enie 

Dziedzina: OT_PolozenieObiektuSieciTransportowej 
: 1 

Definicja: enie ci gu ruchu pieszego w stosunku do powierzchni ziemi. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: ruchRowerowy 

ruch rowerowy 
Dziedzina: OT_RuchRowerowy 

: 1 
Definicja: Informacja o mo liwo ci ruchu rowerowego. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: schody 
schody 

Dziedzina: Boolean 
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Klasa: OT_SKRP_L  
: 1 

Definicja: Informacja o obecno ci schodów w obr bie ci gu ruchu pieszego. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: szerokosc 

szeroko
Dziedzina: Distance 

: 1 
Definicja: Szeroko  ci gu ruchu pieszego w metrach. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: geometria 
geometria 

Dziedzina: GM_Curve 
: 1 

Definicja: Geometria liniowa. 
Atrybut:

Nazwa: nazwa 
nazwa 

Dziedzina: CharacterString 
: 0..1 

Definicja: gu ruchu pieszego. 
Relacja:

 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy 
BDZ_KTCR(CiagRuchuPieszegoRowerowego): geometria, identyfikator 
ci gu ruchu pieszego i rowerowego, rodzaj ci gu ruchu pieszego 
i rowerowego, rodzaj nawierzchni ci gu ruchu pieszego i rowerowego, 
poziom ci gu ruchu pieszego i rowerowego, nazwa ci gu ruchu pieszego 
i rowerowego, rodzaj komunikacji ci gu ruchu pieszego i rowerowego. 

Relacja:
 Association 
 ulica2 

Dziedzina: OT_Ulica 
: 0..1 

Definicja: Klasa OT_Ulica zawiera obiekty klasy OT_SKRP_L. 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT�ObiektTopograficzny 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut materialNawierzchni.  
J zyk naturalny: Atrybut materialNawierzchni przyjmuje warto

i  warto ci 
zagregowanych 'T', 'U' i 'G' dla BDOT10k, natomiast dla BDOT250k 
atrybut materialNawierzchniprzyjmuje tylko warto ci „T”, „U” i „G”. 

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO = 'true' then 
(self.materialNawierzchni = ‘T’ or self.materialNawierzchni = ‘U’ or 
self.materialNawierzchni = ‘G’) else (self.materialNawierzchni = ‘Bt’ or 
self.materialNawierzchni = ‘Br’ or self.materialNawierzchni = ‘Kl’ or 
self.materialNawierzchni = ‘Kk’ or self.materialNawierzchni = ‘Kp’ or 
self.materialNawierzchni = ‘Mb’ or self.materialNawierzchni = ‘Pb’ or 
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Klasa: OT_SKRP_L  
self.materialNawierzchni = ‘Tl’ or self.materialNawierzchni = ‘Zw’ or 
self.materialNawierzchni = ‘Gr’ or self.materialNawierzchni = ‘Gz’) endif

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut szerokosc. 
J zyk naturalny: Atrybut ‘szerokosc’ przyjmuje warto ci zgodnie z topograficznym 

pomiarem bezpo ci  0,1 m. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false'then 

self.szerokosc.value = (self.szerokosc.value).round + 
(((self.szerokosc.value - (self.szerokosc.value).round)*10).round)/10 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut szerokosc. 
J zyk naturalny: Atrybut ‘szerokosc’ pozyskuje si  jedynie dla alejek i pasa y. Dla cie ek 

przyjmuje on warto  'nie stosuje si '. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and 

self.klasaCiaguRuchuPieszego= ‘Sc’ then self.szerokosc= ‘inapplicable’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut polozenie w bazie BDOO. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut ‘polozenie’ przyjmuje warto  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='true' then 

self.polozenie = ‘inapplicable’ 
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_SKTR_L   
Nazwa: 
Definicja: cych do ruchu pojazdów 

ruch poci gów, tramwajów lub metra. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: funkcjaToru 

funkcja toru 
Dziedzina: OT_FunkcjaToru 

: 1 
Definicja: Funkcja toru. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: liczbaTorow 
liczba torów 

Dziedzina: Integer 
: 1 

Definicja: Liczba torów od 1 do 4. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: polozenie 

enie 
Dziedzina: OT_PolozenieObiektuSieciTransportowej 

: 1 
Definicja: enie torów w stosunku do powierzchni ziemi. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: rodzajPojazduSzynowego 
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Klasa: OT_SKTR_L  
rodzaj pojazdu szynowego 

Dziedzina: OT_RodzajPojazduSzynowego 
: 1 

Definicja: Rodzaj pojazdu szynowego. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: rodzajTorow 

rodzaj torów 
Dziedzina: OT_RodzajToru 

: 1 
Definicja: Rodzaj torów. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: rodzajTrakcji 
rodzaj trakcji 

Dziedzina: OT_RodzajTrakcji 
: 1 

Definicja: Rodzaj trakcji. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Relacja:
 Association 
 liniaKolejowa 

Dziedzina: OT_LiniaKolejowa 
: 0..* 

Definicja: Klasa OT_LiniaKolejowa zawiera obiekty klasy OT_SKTR_L. 
Relacja:

 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_KTTR(Tor): geometria, identyfikator 
toru, rodzaj toru, poziom toru. 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Ograniczenie:

Nazwa: Obiekty „tor metra” i „tor tramwajowy”. 
J zyk naturalny: Je eli atrybut czyObiektBDOO = true, to obiekt „tor metra” i „tor 

tramwajowy” nie istnieje. 

Klasa: OT_SKRW_P
Nazwa: rondo lub w
Definicja: Punkty charakterystyczne na skrzy owaniach typu rondo oraz 

na krzy owaniach si czeniach dróg na ró nych poziomach, 
zapewniaj  lub cz ciow  mo liwo  wyboru kierunku jazdy. 
OT_ObiektTopograficzny 
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Klasa: OT_SKRW_P
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: nrWezlaDrogowego 

nr w
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Numer w

Atrybut:
Nazwa: typWezlaDrogowego 

typ w
Dziedzina: OT_TypWezlaDrogowego 

: 1 
Definicja: Typ w

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: geometria 
geometria 

Dziedzina: GM_Point 
: 1 

Definicja: Geometria punktowa. 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 

OCL: 

Atrybut nrWezlaDrogowego. 
Pole atrybutu nrWezlaDrogowego przechowuje maksymalnie 38 znaków. 
inv: self.nrWezlaDrogowego.size()<=38 

Klasa: OT_SiecUzbrojeniaTerenu  Abstract
Nazwa: SU 
Definicja: Abstrakcyjne ogólne okre lenie sieci tworzonych przez odcinki linii 

elektroenergetycznych, linii telekomunikacyjnych, przewodów gazowych, 

OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Relacja:
 Generalization 
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Klasa: OT_SiecUzbrojeniaTerenu  Abstract
Dziedzina: OT_SUPR_L 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_SULN_L 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 

Klasa: OT_SULN_L  
Nazwa: linia napowietrzna 
Definicja: 

elektrycznej o jednakowym napi ciu, pomi dzy w
elektroenergetycznej oraz napowietrzne odcinki linii telekomunikacyjnych 

wi ku, danych. 
OT_SiecUzbrojeniaTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajLiniiNapowietrznej 

: 1 
Definicja: Informacja o rodzaju linii napowietrznej. 

Relacja:
 Association 
 GESUT 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do GESUT w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy GES_PrzewodElektroenergetyczny: 
geometria, identyfikator przewodu, funkcja przewodu, rodzaj przewodu, 
przebieg przewodu, typ przewodu elektroenergetycznego 
– atrybuty pozyskane z klasy GES_PrzewodTelekomunikacyjny: 
geometria, identyfikator przewodu, funkcja przewodu, rodzaj przewodu, 
przebieg przewodu. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_SiecUzbrojeniaTerenu 
Ograniczenie:

Nazwa: Obiekty „linia elektroenergetyczna redniego napi cia”, „linia 
elektroenergetyczna niskiego napi cia” i „linia telekomunikacyjna”. 

J zyk naturalny: Je eli atrybut czyObiektBDOO = 'true', to obiekt „linia 
elektroenergetyczna redniego napi cia”, „linia elektroenergetyczna 
niskiego napi cia” i „linia telekomunikacyjna” nie istnieje. 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut specjalny x_rodzajReprGeomprzyjmuje. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_rodzajReprGeomprzyjmuje warto  „linia umowna”. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' then 

self.x_rodzajReprGeom = ‘LU’  

Klasa: OT_SUPR_L  
Nazwa: przewód rurowy 
Definicja: 

ci, cieczy lub gazów. 
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Klasa: OT_SUPR_L  
OT_SiecUzbrojeniaTerenu 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: polozenie 

enie 
Dziedzina: OT_PolozenieRurociagu 

: 1 
Definicja: Lokalizacja ruroci gu. 

Atrybut:
Nazwa: srPrzewodu 

rednica przewodu 
Dziedzina: Distance 

: 1 
Definicja: rednica zewn trzna przewodu. 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajPrzewoduRurowego 

: 1 
Definicja: Rodzaj odcinka przewodu rurowego. 

Relacja:
 Association 
 GESUT 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do GESUT w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy GES_PrzewodBenzynowy: geometria, 
identyfikator przewodu, funkcja przewodu, rodzaj przewodu, przebieg 
przewodu, rednica zewn trzna przewodu, 
– atrybuty pozyskane z klasy GES_PrzewodCieplowniczy: geometria, 
identyfikator przewodu, funkcja przewodu, rodzaj przewodu, przebieg 
przewodu, rednica zewn trzna przewodu, 
– atrybuty pozyskane z klasy GES_PrzewodGazowy: geometria, 
identyfikator przewodu, funkcja przewodu, rodzaj przewodu, przebieg 
przewodu, rednica zewn trzna przewodu 
– atrybuty pozyskane z klasy GES_PrzewodNaftowy: geometria, 
identyfikator przewodu, funkcja przewodu, rodzaj przewodu, przebieg 
przewodu, rednica zewn trzna przewodu 
– atrybuty pozyskane z klasy GES_PrzewodWodociagowy: geometria, 
identyfikator przewodu, funkcja przewodu, rodzaj przewodu, przebieg 
przewodu, rednica zewn trzna przewodu, typ przewodu wodociagowego 
– atrybuty pozyskane z klasy GES_PrzewodPrzewodKanalizacyjny: 
geometria, identyfikator przewodu, funkcja przewodu, rodzaj przewodu, 
przebieg przewodu, rednica zewn trzna przewodu. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_SiecUzbrojeniaTerenu 
Ograniczenie:

Nazwa: gowy”. 
J zyk naturalny: Je wniczy”, 

„kanalizacyjny” i „wodoci gowy”nie istnieje. 
OCL: inv: if (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='true' and 

self.rodzaj=’cieplowniczy’) or 
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Klasa: OT_SUPR_L  
     (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='true' and 
self.rodzaj=’kanalizacji’) or 

     (OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='true' and 
self.rodzaj=’wodociagowy’) then self isEmpty() 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut ‘srPrzewodu’. 
J zyk naturalny: Atrybut ‘srPrzewodu’ podaje si ci  do 0,01 m, 

ci  0,5 m. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' then 

self.srPrzewodu.value=(self.srPrzewodu.value).round+(((self.srPrzewodu.
value-(self.srPrzewodu.value).round)*100).round)/100 else 
(((self.srPrzewodu.value).round-self. srPrzewodu.value).abs()=0.0 or    
((self.srPrzewodu.value).round-self.srPrzewodu.value).abs=0.5) 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut przekroj. 
J zyk naturalny: Atrybut ‘przekroj’ podaje si  w metrach. 
OCL: inv: self.przekroj.uom.uomSymbol='meter' 

Klasa: OT_SiecWodna  Abstract
Nazwa: SW 
Definicja: Abstrakcyjne ogólne okre lenie sieci tworzonych przez odcinki osi rzek, 

dzy w
hydrograficznej takimi jak 

czny itp. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: idMPHP 

ID_MPHP 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja:  Polski. 

Atrybut:
Nazwa: polozenie 

enie 
Dziedzina: OT_PolozenieCieku 

: 1 
Definicja: eniu cieku wzgl dem powierzchni gruntu. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: szerokosc 
szeroko

Dziedzina: Distance 
: 1 

Definicja: Szeroko  cieku w metrach. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Curve 

: 1 
Definicja: Geometria liniowa. 

Relacja:
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Klasa: OT_SiecWodna  Abstract
 Aggregation 
 ciek1 

Dziedzina: OT_Ciek 
: 0..1 

Definicja: Klasa OT_Ciek zawiera obiekty klasy OT_SiecWodna. 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_SWRS_L 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_SWRM_L 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_SWKN_L 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 

Klasa: OT_SWKN_L  
Nazwa: 
Definicja: Odcinki sztucznych cieków wodnych, pomi dzy w

cych rol  transportowe lub melioracyjne. 
OT_SiecWodna 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: okresowosc 

okresowo
Dziedzina: Boolean 

: 1 
Definicja: Informacja o okresowo ci cieku. 

«voidable» 
Atrybut:

Nazwa: przebieg 
przebieg 

Dziedzina: OT_PrzebiegCieku 
: 1 

Definicja: Okre lenie przebiegu nurtu. 
«voidable» 

Atrybut:
Nazwa: statusEksploatacji 

status eksploatacji 
Dziedzina: OT_StatusEksploatacji 

: 1 
Definicja: Informacja o eglowno ci. 

«voidable» 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_SiecWodna 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut szerokosc. 
J zyk naturalny: Atrybut szerokosc przyjmuje warto ciw  szeroko ci

ci  0,5 m. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' then 
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Klasa: OT_SWKN_L  
((self.szerokosc.value).round-self.szerokosc.value).abs()=0.0 or 
((self.szerokosc.value).round-self.szerokosc.value).abs()=0.5 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut specjalny x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom= 'dokladny' stosuje si  dla wszystkich 

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='false' then 
self.x_katDoklGeom ='dokladny'  

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut specjalny x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w ka dym przypadku przyjmuje warto

„eksploatowany”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia ='eksploatowany'  

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut polozenieCieku. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut polozenieCieku przyjmuje warto  0, co wynika z 

selekcji obiektów tworz cych klas  SWKN_L. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='true' then 

self.polozenieCieku= ‘0’ 

Klasa: OT_SWRM_L   
Nazwa: rów melioracyjny 
Definicja: Odcinki sztucznych koryt prowadz ce wod  w sposób ci

lub okresowy, o szeroko ci dna mniejszej ni  1,5 m przy ich uj ciu, które 
 regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolno ci 

chronie u ytków 
rolnych przed powodziami, i s  uj te w ewidencji wód, urz dze
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. 
OT_SiecWodna 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajRowuMelioracyjnego 

: 1 
Definicja: Rodzaj rowu melioracyjnego. 

«voidable» 
Relacja:

 Association 
 BDOT500 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Referencja do BDOT500 w zakresie: 
– atrybuty pozyskane z klasy BDZ_PTRW(Row): geometria, identyfikator 
rowu, rodzaj rowu. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_SiecWodna 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut rodzajRowuMel . 
J zyk naturalny: Je eli atrybut czyObiektBDOO = true, to atrybut rodzajRowuMel 

przyjmuje warto  rowMelioracyjny, w przeciwnym wypadku atrybut 
rodzajRowuMel przyjmuje warto

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 
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Klasa: OT_SWRM_L  
self.rodzajRowuMel = ‘rowMelioracyjny’ else (self.rodzajRowuMel = 
‘zbiorczy’ or self.rodzajRowuMel = ‘zwykly’) endif 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut specjalny x_katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katDoklGeom= 'dokladny' stosuje si  dla wszystkich 

odcinków rowów. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='false' then 

self.x_katDoklGeom ='dokladny'  
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut specjalny katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny katIstnienia w ka dym przypadku przyjmuje warto

„nie stosuje si ”. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' then 

self.x_katIstnienia ='inapplicable'  
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut polozenieCieku. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut polozenieCieku przyjmuje warto  „nie stosuje 

si ”. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='true' then 

self.polozenieCieku= ‘inapplicable’ 

Klasa: OT_SWRS_L   
Nazwa: rzeka i strumie
Definicja: Odcinki osi rzek, strumieni, pomi dzy w

takimi jak 
 boczne itp. 

OT_SiecWodna 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: okresowosc 

okresowo
Dziedzina: Boolean 

: 1 
Definicja: Informacja o okresowo ci cieku. 

Atrybut:
Nazwa: przebieg 

przebieg 
Dziedzina: OT_PrzebiegCieku 

: 1 
Definicja: Okre lenie przebiegu nurtu. 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajRzeki 

: 1 
Definicja: Rodzaj cieku. 

Atrybut:
Nazwa: statusEksploatacji 

status eksploatacji 
Dziedzina: OT_StatusEksploatacji 

: 0..1 
Definicja: Informacja o eglowno ci. 



Dziennik Ustaw Nr 279 — 95 — Poz. 1642

 

Klasa: OT_SWRS_L  
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_SiecWodna 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut rodzajRzeki. 
J zyk naturalny: Je eli atrybut czyObiektBDOO = true, to atrybut rodzajRzeki przyjmuje 

warto  rzekaStrumienPotokLubStruga, w przeciwnym wypadku atrybut 
rodzajRzeki przyjmuje warto  rzeka lub strumienPotokLubStruga. 

OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO='true' then 
self.rodzajRzeki = ‘rzekaStrumienPotokLubStruga’ else (self.rodzajRzeki 
= ‘rzeka’ or self.rodzajRzeki = ‘strumienPotokLubStruga’) endif 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut statusEksploatacji. 
J zyk naturalny: Atrybut statusEksploatacji jest obligatoryjny tylko dla rzek. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' and 

self.rodzajRzeki=‘rzeka’ then self.statusEksploatacji notEmpty() 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut szerokosc. 
J zyk naturalny: Atrybut szerokosc przyjmuje warto ci zgodnie z topograficznym 

pomiarem bezpo ci  0,5 m. 
OCL: inv: ((self.szerokosc.value).round-self.szerokosc.value).abs()=0.0 or 

((self.szerokosc.value).round-self.szerokosc.value).abs()=0.5 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut specjalny x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia przyjmuje warto  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='false' then 

self.x_katIstnienia = ‘inapplicable’ 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut szerokosc. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut szerokosc przyjmuje warto  u rednion

zagregowanych segmentów. 
Nazwa: Atrybut polozenieCieku. 
J zyk naturalny: W bazie BDOO atrybut polozenieCieku przyjmuje warto  0, co wynika 

z selekcji obiektów tworz cych klas  SWRS_L. 
OCL: inv: if OT_ObiektTopograficzny.czyObiektBDOO ='true' then 

self.polozenieCieku= ‘0’ 

Klasa: OT_SzlakDrogowy   
Nazwa: wykaz szlaków drogowych 
Definicja: Typ danych wyliczeniowych: WYKAZ. 

«FeatureType» 
Atrybut:

Nazwa: numer 
numer 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Numer drogi. 
Relacja:

 Association 
 skjz_l1 

Dziedzina: OT_SKJZ_L 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_SKJZ_L wchodz
Relacja:

 Association 
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Klasa: OT_SzlakDrogowy  
 skdr_l2 

Dziedzina: OT_SKDR_L 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_SKDR_L wchodz

Klasa: OT_TerenyChronione  Abstract
Nazwa: Tereny chronione 
Definicja: Abstrakcyjny obiekt okre laj cy obszary wydzielone na podstawie 

odpowiednich rozporz dze  w celu ochrony szczególnych walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych danego terenu. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Atrybut:
Nazwa: idKSOCH 

ID_KSOCH 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Identyfikator obiektu wg KSOCH. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Relacja:

 Association 
 PRNG 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..1 

Definicja: Referencja do PRNG w zakresie nazw terenów chronionych. 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_TCRZ_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_TCON_A 
Relacja:

 Generalization 
Dziedzina: OT_TCPK_A 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_TCPN_A 
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 

OCL: 

Atrybut idKSOCH. 
Pole atrybutu idKSOCH przechowuje maksymalnie 20 znaków. 
inv: self.idKSOCH.size()<=20 

Klasa: OT_TCON_A  
Nazwa: obszar Natura 2000 
Definicja: Obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk 
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Klasa: OT_TCON_A  
lub obszar maj cy znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, utworzony 
w celu ochrony populacji dziko wyst puj cych ptaków lub siedlisk 
przyrodniczych lub gatunków b d cych przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty.  
OT_TerenyChronione 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: idNatura 

ID_NATURA 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Kod obszaru w systemie NATURA2000. 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Nazwa obszaru chronionego. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_TerenyChronione 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: Atrybut specjalny katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny katDoklGeom w tej klasie przyjmuje warto

OCL: inv: self.katDoklGeom='dokladny' 
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut idNatura. 
Pole atrybutu idNatura przechowuje maksymalnie 12 znaków. 
inv: self.idNatura.size()<=12 

Klasa: OT_TCPK_A   
Nazwa: park krajobrazowy 
Definicja: Obszar chroniony ze wzgl du na warto ci przyrodnicze, historyczne 

i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji 
tych warto ci w warunkach zrównowa onego rozwoju.  
OT_TerenyChronione 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Nazwa obszaru chronionego. 

Relacja:
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Klasa: OT_TCPK_A  
 Generalization 

Dziedzina: OT_TerenyChronione 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut specjalny katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny katDoklGeom w tej klasie przyjmuje warto

OCL: inv: self.katDoklGeom='dokladny' 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_TCPN_A  
Nazwa: Park narodowy 
Definicja: Obszar wyró niaj cy si  szczególnymi warto ciami przyrodniczymi, 

 o powierzchni 
nie mniejszej ni  oraz 
walory krajobrazowe.  
OT_TerenyChronione 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Nazwa obszaru chronionego. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_TerenyChronione 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut specjalny katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny katDoklGeom w tej klasie przyjmuje warto

OCL: inv: self.katDoklGeom='dokladny' 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_TCRZ_A   
Nazwa: Rezerwat 
Definicja: ionym, 

ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a tak e siedliska ro lin, 
siedliska zwierz dy 
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Klasa: OT_TCRZ_A  
nieo ywionej, wyró niaj ce si  szczególnymi warto ciami 
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 
Rezerwaty wyst puj  zarówno na terenach parków narodowych 
i krajobrazowych jak i poza nimi.  
OT_TerenyChronione 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: rodzaj 

rodzaj 
Dziedzina: OT_RodzajRezerwatu 

: 1 
Definicja: Rodzaj rezerwatu. 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Nazwa obszaru chronionego. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_TerenyChronione 
Ograniczenie:

Nazwa: Atrybut specjalny katDoklGeom. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny katDoklGeom w tej klasie przyjmuje warto

OCL: inv: self.katDoklGeom='dokladny' 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto

oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 
OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_Ulica  
Nazwa: ulica 
Definicja: Typ danych wyliczeniowych: WYKAZ. 

«FeatureType» 
Atrybut:

Nazwa: idTerytUlic 
ID_TERYT_ULIC 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Identyfikator z centralnego katalogu ulic prowadzonego w GUS. 
Atrybut:

Nazwa: kodUlicyGm 
KOD_ULICY_GM 

Dziedzina: CharacterString 
: 0..1 

Definicja: Identyfikator ulicy z rejestru prowadzonego w gminie. 
Atrybut:

Nazwa: nazwa1 
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Klasa: OT_Ulica  
nazwa 1 

Dziedzina: CharacterString 
: 0..1 

Definicja: Pierwsza cz  nazwy ulicy. 
Atrybut:

Nazwa: nazwa2 
nazwa 2 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja:  nazwy ulicy, najcz ciej wykorzystywana. 
Atrybut:

Nazwa: przedrostek1 
przedrostek 1 

Dziedzina: CharacterString 
: 0..1 

Definicja: Przedrostek nazwy, cz  1. 
Atrybut:

Nazwa: przedrostek2 
przedrostek 2 

Dziedzina: CharacterString 
: 0..1 

Definicja: Przedrostek nazwy, cz  2. 
Relacja:

 Association 
 skrp_l1 

Dziedzina: OT_SKRP_L 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_SKRP_L wchodz
Relacja:

 Association 
 EMUiA 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 

Definicja:
1 
Referencja do EMUiA w zakresie informacji o nowo po

Relacja:
Association 

 skjz_l3 
Dziedzina: OT_SKJZ_L 

: 0..* 
Definicja: Obiekty klasy OT_SKJZ_L wchodz

Relacja:
 Association 
 adms_a4 

Dziedzina: OT_ADMS_A 
: 1 

Definicja: Obiekty klasy OT_ADMS_A s  powi zane z obiektami klasy OT_Ulica. 
   
Relacja:

 Association 
 ptpl_a 

Dziedzina: OT_PTPL_A 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_PTPL_A s  powi zane z obiektami klasy OT_Ulica. 
Ograniczenie:
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Klasa: OT_Ulica  
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL:

Atrybut idTerytUlic. 
Pole atrybutu idTerytUlic przechowuje 7 znaków. 
inv: self.idTerytUlic.size()=7 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL:

Atrybut kodUlicyGm. 
Pole atrybutu kodUlicyGm przechowuje 50 znaków. 
inv: self.kodUlicyGm.size()<=50 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL:

Atrybut nazwa1. 
Pole atrybutu nazwa1przechowuje maksymalnie 100 znaków. 
inv: self.nazwa1.size()<=100 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL:

Atrybut nazwa2. 
Pole atrybutu nazwa2 przechowuje maksymalnie 100 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=100 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL:

Atrybut przedrostek1. 
Pole atrybutu przedrostek1 przechowuje maksymalnie 15 znaków. 
inv: self.przedrostek1.size()<=15 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL:

Atrybut przedrostek2. 
Pole atrybutu przedrostek2 przechowuje maksymalnie 30 znaków. 
inv: self.przedrostek2.size()<=30 

Klasa: OT_WezelKolejowy   
Nazwa: wykaz w
Definicja: Typ danych wyliczeniowych: WYKAZ.  

«FeatureType» 
Atrybut:

Nazwa: oznaczenie 
oznaczenie 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Oznaczenie w
Atrybut:

Nazwa: nazwa 
nazwa 

Dziedzina: CharacterString 
: 0..1 

Definicja: Nazwa w
Relacja:

 Association 
 poczatekLiniiKolejowej 

Dziedzina: OT_LiniaKolejowa 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_LiniaKolejowa s  powi zane z obiektami klasy 
OT_WezelKolejowy. 

Relacja:
 Association 
 koniecLiniiKolejowej 

Dziedzina: OT_LiniaKolejowa 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_LiniaKolejowa s  powi zane z obiektami klasy 
OT_WezelKolejowy. 
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Klasa: OT_WezelKolejowy  
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_ZbiornikWodny   
Nazwa: wykaz zbiorników wodnych 
Definicja: Typ danych wyliczeniowych: WYKAZ. 

«FeatureType» 
Atrybut:

Nazwa: idIIP 
Identyfikator IIP 

Dziedzina: BT_Identyfikator 
: 1 

Definicja: Typ reprezentuj cy unikalny identyfikator obiektu nadawany przez 
dostawc  zbioru danych. Identyfikator ten mo e zosta  wykorzystany 
przez zewn trzne systemy/aplikacje aby zbudowa  referencj  do obiektu. 

Atrybut:
Nazwa: idPRNG 

ID_PRNG 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Identyfikator zbiornika z PRNG. 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Nazwa zbiornika wodnego. 

Atrybut:
Nazwa: x_informDodatkowa 

informacja dodatkowa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Dodatkowe informacje dotycz ce obiektu. 

Atrybut:
Nazwa: x_aktualnoscA 

aktualno  atrybutów 
Dziedzina: Date 

: 1 
Definicja: Stan aktualno ci atrybutów obiektu. 

Relacja:
 Association 
 PRNG 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 1 

Definicja: Referencja do PRNG w zakresie atrybutów pozyskanych - z klasy 
NG_NazwaGeograficzna: nazwa, identyfikator PRNG.  

Relacja:
 Association 
 buzm_l2 

Dziedzina: OT_BUZM_L 
: 0..* 

Definicja: Obiekty klasy OT_BUZM_L s  powi zane z obiektami klasy 
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Klasa: OT_ZbiornikWodny  
OT_ZbiornikWodny. 

Relacja:
 Association 
 ptwp_a1 

Dziedzina:  OT_PTWP_A 
: 0..1 

Definicja:  Obiekty klasy OT_PTWP_A s  powi zane z obiektami klasy 
OT_ZbiornikWodny. 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut idPRNG. 
Pole atrybutu idPRNG przechowuje 38 znaków. 
inv: self.idPRNG.size()=38 

Ograniczenie:
Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_PodzialTerytorialny  Abstract
Nazwa: AD 
Definicja: Abstrakcyjny obiekt okre laj cy obszary wydzielone na podstawie 

odpowiednich rozporz dze  w celu sprawnego administrowania 
i zarz dzania terenem. 
OT_ObiektTopograficzny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwa 

nazwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Nazwa jednostki administracyjnej lub miejscowo ci. 

Atrybut:
Nazwa: geometria 

geometria 
Dziedzina: GM_Polygon 

: 1 
Definicja: Geometria powierzchniowa. 

Relacja:
 Generalization 

Dziedzina: OT_ObiektTopograficzny 
Relacja:

Association 
EMUiA 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 1 

Definicja: Referencja do EMUiA. 
Relacja:

Generalization 
Dziedzina: OT_ADMS_A 

Relacja:
Generalization 

Dziedzina: OT_ADJA_A 
Ograniczenie:

Nazwa: Warto ci atrybutu x_katIstnienia. 
J zyk naturalny: Atrybut specjalny x_katIstnienia w tej klasie przyjmuje warto
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Klasa: OT_PodzialTerytorialny  Abstract
oznaczaj c  „nie stosuje si ”. 

OCL: inv: self.x_katIstnienia='inapplicable' 
Ograniczenie:

Nazwa: 
J zyk naturalny: 
OCL: 

Atrybut nazwa. 
Pole atrybutu nazwa przechowuje maksymalnie 255 znaków. 
inv: self.nazwa.size()<=255 

Klasa: OT_LiczbaPoziomow  
Nazwa: liczba poziomów 
Definicja: Klasa opisuj ca liczb  poziomów dla budowli in ynierskich. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: jednopoziomowy 
jednopoziomowy - 1 

Definicja: Obiekt jednopoziomowy.  
Atrybut:

Nazwa: dwupoziomowy 
dwupoziomowy - 2 

Definicja: Obiekt dwupoziomowy. 

Klasa: OT_FunkcjaToru  
Nazwa: funkcja toru 
Definicja: Funkcja toru. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: torSzlakowyZwykly 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: torSzlakowyStacyjny 
tor szlakowy stacyjny - Tss 

Definicja: Tor stacyjny szlakowy. 
Atrybut:

Nazwa: torZwyklyStacyjny 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: bocznica 
bocznica - Bcz 

Definicja: Bocznica. 
Atrybut:

Nazwa: torSzlakowy 
tor szlakowy - TS 

Definicja: Tor szlakowy. 
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Klasa: OT_FunkcjaTransportowa  
Nazwa: funkcja transportowa 
Definicja: Funkcja transportowa. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: ruchPieszy 
ruch pieszy - Psz 

Definicja: Ruch pieszy. 
Atrybut:

Nazwa: ruchSamochodowy 
ruch samochodowy - Sam 

Definicja: Ruch samochodowy. 
Atrybut:

Nazwa: ruchOsobowoTowarowy 
ruch osobowo-towarowy - Tos 

Definicja: Ruch osobowo-towarowy. 
Atrybut:

Nazwa: ruchTowarowy 
ruch towarowy - Tow 

Definicja: Przewóz towarów. 

Klasa: OT_GatunekDrzewostanu   
Nazwa: gatunek drzewostanu 
Definicja: Gatunek drzewostanu. 

«CodeList» 
Atrybut:

Nazwa: akacja 
akacja - Akc 

Definicja: Akacja. 
Atrybut:

Nazwa: brzoza 
brzoza - Brz 

Definicja: cy do rodziny 
brzozowatych (Betulaceae). 

Atrybut:
Nazwa: buk 

buk - Buk 
Definicja:  (Fagaceae Dumort.). 

Atrybut:
Nazwa: daglezja 

daglezja - Dgl 
Definicja: Daglezja. 

Atrybut:
Nazwa: dab 

d b - Dab 
Definicja:  krzewów, zaliczony 

do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). 
Atrybut:

Nazwa: grab 
grab - Grb 

Definicja: rataceae. 
Atrybut:

Nazwa: jawor 
jawor - Jwr 
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Definicja: Jawor. 

Atrybut:
Nazwa: jesion 

jesion - Jsn 
Definicja: lin z rodziny oliwkowatych (Oleaceae). 

Atrybut:
Nazwa: jodla 

Definicja: odziny sosnowatych 
(Pinaceae). 

Atrybut:
Nazwa: klon 

klon - Kln 
Definicja: owatych (Aceraceae 

Juss.). 
Atrybut:

Nazwa: limba 
limba - Lmb 

Definicja: Limba. 
Atrybut:

Nazwa: lipa 
lipa - Lpa 

Definicja: cy do rodziny 
lipowatych (Tiliaceae). 

Atrybut:
Nazwa: modrzew 

modrzew - Mdr 
Definicja: tych (Pinaceae). 

Atrybut:
Nazwa: olcha 

olcha - Olc 
Definicja: odziny brzozowatych 

(Betulaceae). 
Atrybut:

Nazwa: osika 
osika - Osk 

Definicja: Osika. 
Atrybut:

Nazwa: sosna 
sosna - Ssn 

Definicja: lin z rodziny sosnowatych (Pinaceae). 
Atrybut:

Nazwa: swierk 
wierk - Swr 

Definicja: drzew z rodziny 
sosnowatych (Pinaceae). 

Atrybut:
Nazwa: topola 

topola - Tpl 
Definicja: Topola. 

Atrybut:
Nazwa: wiaz 

wiaz - Wiz 
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Definicja: rodziny wi zowatych 

(Ulmaceae). 
Atrybut:

Nazwa: wierzba 
wierzba - Wib 

Definicja: Wierzba. 

Klasa: OT_GatunekUprawTrwalych  
Nazwa: 
Definicja: 

«CodeList» 
Atrybut:

Nazwa: agrest 
agrest - Agr 

Definicja: ciwie porzeczka agrest (Ribes uva-crispa L.), zwyczajowo nazywana 
agrestem – gatunek krzewu z rodziny agrestowatych (Grossulariaceae 
DC.). 

Atrybut:
Nazwa: aronia 

aronia - Aro 
Definicja: Aronia czarna, (Aronia melanocarpa) – gatunek krzewu nale cy do 

rodziny ró owatych. 
Atrybut:

Nazwa: brzoskwinia 
brzoskwinia - Brz 

Definicja: Brzoskwinia. 
Atrybut:

Nazwa: chmiel 
chmiel - Chm 

Definicja: Chmiel (Humulus) – gatunek byliny z rodziny konopiowatych 
(Cannabaceae). 

Atrybut:
Nazwa: czeresnia 

czere nia - Czr 
Definicja: Czere nia. 

Atrybut:
Nazwa: grusza 

grusza - Grs 
Definicja: Grusza (Pyrus L. ) – rodzaj w wi kszo ci niewielkich drzew z rodziny 

ró owatych (Rosaceae). 
Atrybut:

Nazwa: jablon 
jablon - Jbl 

Definicja:  (Malus Mill.) – rodzaj ro lin wieloletnich nale cy do rodziny 
ró owatych. Wyst puje powszechnie w strefie klimatów umiarkowanych. 

Atrybut:
Nazwa: morela 

morela - Mrl 
Definicja: Morela. 

Atrybut:
Nazwa: porzeczka 

porzeczka - Prz 
Definicja: Porzeczka (Ribes L.) – rodzaj krzewu z rodziny agrestowatych. 
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Atrybut:

Nazwa: sliwa 
liwa - Slw 

Definicja: Prunus L. – rodzaj krzewów i drzew z rodziny ró owatych (Rosaceae 
Juss). Do rodzaju tego nale  gatunki okre lane zwyczajowymi nazwami 
jako: brzoskwinia, czeremcha, czere nia, laurowi nia, morela, wi nia, 
liwa. 

Atrybut:
Nazwa: wiklina 

wiklina - Wkl 
Definicja: dy kilku gatunków wierzb, które po obróbce 

wykorzystywane s  w wikliniarstwie (plecionkarstwie). Nazwa ta jest 
tak e zwyczajowym okre leniem wierzby purpurowej (Salix purpurea). 

Atrybut:
Nazwa: winorosl 

winorosl - Win 
Definicja: Winoro l (Vitis L.) – rodzaj pn czy z w sami czepnymi z rodziny 

winoro lowatych, obejmuj
Atrybut:

Nazwa: wisnia 
wi nia - Wsn 

Definicja: Wi nia. 
Atrybut:

Nazwa: drzewaIglaste 
drzewa iglaste- Dig 

Definicja: Drzewa iglaste. 
Atrybut:

Nazwa: drzewaLisciaste 
drzewa li ciaste - Dls 

Definicja: Drzewa li ciaste. 
Atrybut:

Nazwa: drzewaMieszane 
drzewa mieszane - Dms 

Definicja: Drzewa mieszane. 

Klasa: OT_KatDokladnosci  
Nazwa: ci 
Definicja: ci geometrycznej. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: dokladny 

Definicja: ciowymi 
pozyskiwania danych. 

Atrybut:
Nazwa: przyblizony 

przybli ony - Prz 
Definicja: enie obiektu poni ej poziomu okre lonego ogólnymi kryteriami 

ciowymi pozyskiwania danych. 
Atrybut:

Nazwa: niepewny 
niepewny - Npw 

Definicja: enie niepewne - istnieje prawdopodobnie stwo, e obiekt 



Dziennik Ustaw Nr 279 — 109 — Poz. 1642

 

Klasa: OT_KatDokladnosci  
reprezentowany w bazie danych nie istnieje. 

Klasa: OT_SkrKarto   
Nazwa: skróty kartograficzne 
Definicja: Skróty kartograficzne. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: ambasada 
ambasada - amb. 

Definicja: Ambasada. 
Atrybut:

Nazwa: bank 
bank - B 

Definicja: Bank. 
Atrybut:

Nazwa: brod 
bród - b. 

Definicja: Bród. 
Atrybut:

Nazwa: bazaTransportowa 
zajezdnia lub baza transportowa - b. tran. 

Definicja: Zajezdnia lub baza transportowa. 
Atrybut:

Nazwa: basenKapielowy 
basen k pielowy - bas. k p. 

Definicja: Basen k pielowy. 
Atrybut:

Nazwa: budowa 
budowa - bud. 

Definicja: Budowa. 
Atrybut:

Nazwa: biurowiec 
biurowiec - biur. 

Definicja: Biurowiec. 
Atrybut:

Nazwa: ogrodBotaniczny 
ogród botaniczny - bot. 

Definicja: Ogród botaniczny. 
Atrybut:

Nazwa: centrumHandlowe 
centrum handlowe - c. han. 

Definicja: Centrum handlowe. 
Atrybut:

Nazwa: plantacjaChmielu 
plantacja chmielu - chm. 

Definicja: Plantacja chmielu. 
Atrybut:

Nazwa: domDziecka 
dom dziecka - d. dz. 

Definicja: Dom dziecka. 
Atrybut:

Nazwa: domHandlowy 
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dom handlowy - d. h. 

Definicja: Dom handlowy. 
Atrybut:

Nazwa: domKultury 
dom kultury - d. k. 

Definicja: Dom kultury. 
Atrybut:

Nazwa: domOpieki 
dom opieki - d. op. 

Definicja: Dom opieki (rencistów, starców). 
Atrybut:

Nazwa: domParafialny 
dom parafialny - d. paraf. 

Definicja: Dom parafialny. 
Atrybut:

Nazwa: domStudenta 
dom studenta - d. s. 

Definicja: Dom studenta (akademik). 
Atrybut:

Nazwa: domWychowawczy 
dom wychowawczy - d. wych. 

Definicja: Dom wychowawczy. 
Atrybut:

Nazwa: domWypoczynkowy 
dom wypoczynkowy - d. wyp. 

Definicja: Dom wypoczynkowy. 
Atrybut:

Nazwa: dworzecAutobusowy 
dworzec autobusowy - dw. aut. 

Definicja: Dworzec autobusowy. 
Atrybut:

Nazwa: elektrownia 
elektrownia - el. 

Definicja: Elektrownia. 
Atrybut:

Nazwa: elektrocieplownia 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: elewator 
elewator - elw. 

Definicja: Elewator. 
Atrybut:

Nazwa: twierdzaLubForteca 
twierdza lub forteca - fort. 

Definicja: Twierdza lub forteca. 
Atrybut:

Nazwa: garaz 
gara  - gar. 

Definicja: Gara . 
Atrybut:

Nazwa: gazowniaZbiornikGazu 
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gazownia, zbiornik gazu, szyb gazowy - gaz. 

Definicja: Gazownia, zbiornik gazu, szyb gazowy. 
Atrybut:

Nazwa: hotel 
hotel - H 

Definicja: Hotel. 
Atrybut:

Nazwa: halaTargowa 
hala targowa - h.targ. 

Definicja: Hala targowa. 
Atrybut:

Nazwa: halaSportowa 
hala sportowa - h. sport. 

Definicja: Hala sportowa. 
Atrybut:

Nazwa: halda 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: budynekFermHodowlanych 
budynek produkcyjny ferm hodowlanych - hod. 

Definicja: Budynek produkcyjny ferm hodowlanych. 
Atrybut:

Nazwa: internat 
internat - int. 

Definicja: Internat. 
Atrybut:

Nazwa: kino 
kino - K 

Definicja: Kino. 
Atrybut:

Nazwa: kemping 
kemping - kemp. 

Definicja: Kemping. 
Atrybut:

Nazwa: klasztor 
klasztor - kl. 

Definicja: Klasztor. 
Atrybut:

Nazwa: kamieniolom 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: kopalnia 
kopalnia - kop. 

Definicja: cznie z nazw ). 
Atrybut:

Nazwa: domkiLetniskowe 
domki letniskowe - letn. 

Definicja: Domki letniskowe. 
Atrybut:

Nazwa: ladowisko 
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l dowisko - l d. 

Definicja: L dowisko. 
Atrybut:

Nazwa: lotnisko 
lotnisko - lotn. 

Definicja: Lotnisko. 
Atrybut:

Nazwa: muzeum 
muzeum - M 

Definicja: Muzeum. 
Atrybut:

Nazwa: magazyny 
magazyny - mag. 

Definicja: Magazyny. 
Atrybut:

Nazwa: przemyslMetalurgiczny 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: szybNaftowy 
szyb naftowy - nft. 

Definicja: Szyb naftowy, zbiornik nafty. 
Atrybut:

Nazwa: nieczynny 
nieczynny - niecz. 

Definicja: Nieczynny. 
Atrybut:

Nazwa: obserwatoriumAstronomiczne 
obserwatorium astronomiczne - obs. astr. 

Definicja: Obserwatorium astronomiczne. 
Atrybut:

Nazwa: oczyszczalniaSciekow 
oczyszczalnia cieków - oczyszcz. 

Definicja: Oczyszczalnia cieków. 
Atrybut:

Nazwa: osadnik 
osadnik - osad. 

Definicja: Osadnik. 
Atrybut:

Nazwa: terenOsrodkaWyp 
eren o rodka wypoczynkowego - o r. wyp. 

Definicja: Teren o rodka wypoczynkowego. 
Atrybut:

Nazwa: policja 
policja - P 

Definicja: Policja. 
Atrybut:

Nazwa: parking 
parking - p. 

Definicja: Parking. 
Atrybut:

Nazwa: przystanekKolejowy 
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przystanek kolejowy - p. kol. 

Definicja: cznie z nazw ). 
Atrybut:

Nazwa: kopalniaPiaskuPiaskownia 
kopalnia piasku, piaskownia - piask. 

Definicja: Kopalnia piasku, piaskownia. 
Atrybut:

Nazwa: placSportowy 
plac sportowy - pl. sport. 

Definicja: Plac sportowy. 
Atrybut:

Nazwa: plebania 
plebania - pleb. 

Definicja: Plebania. 
Atrybut:

Nazwa: placowkaOperatoraPocztowego 
placówka operatora pocztowego - pocz. 

Definicja: Placówka operatora pocztowego. 
Atrybut:

Nazwa: pogotowieRatunkowe 
pogotowie ratunkowe - pog. rat. 

Definicja: Pogotowie ratunkowe. 
Atrybut:

Nazwa: przepompownia 
przepompownia - pomp. 

Definicja: Przepompownia. 
Atrybut:

Nazwa: portWodnyPrzystan 
port wodny lub przysta  - port 

Definicja: Port wodny lub przysta . 
Atrybut:

Nazwa: dworzecLotniczy 
dworzec lotniczy - port lot. 

Definicja: Dworzec lotniczy. 
Atrybut:

Nazwa: prom 
prom - pr. 

Definicja: Prom. 
Atrybut:

Nazwa: przedszkole 
przedszkole - przedszk. 

Definicja: Przedszkole. 
Atrybut:

Nazwa: przewozLodziami 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: ruinyZabytkowe 
ruiny zabytkowe - r. zab. 

Definicja: Ruiny zabytkowe. 
Atrybut:

Nazwa: rafineria 
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rafineria - rafin. 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: remizaStrazacka 
remiza stra acka - rem. 

Definicja: Remiza stra acka. 
Atrybut:

Nazwa: restauracja 
restauracja - rest. 

Definicja: Restauracja. 
Atrybut:

Nazwa: rampa 
rampa - rmp. 

Definicja: Rampa. 
Atrybut:

Nazwa: sad 
sad - S 

Definicja: S d. 
Atrybut:

Nazwa: sanatorium 
sanatorium - san. 

Definicja: Sanatorium. 
Atrybut:

Nazwa: schronisko 
schronisko - schr. 

Definicja: Schronisko. 
Atrybut:

Nazwa: silos 
silos - sil. 

Definicja: Silos.  
Atrybut:

Nazwa: stadnina 
stadnina - stadn. 

Definicja: Stadnina. 
Atrybut:

Nazwa: starostwoPowiatowe 
starostwo powiatowe - SP 

Definicja: Starostwo powiatowe. 
Atrybut:

Nazwa: stacjaKolejowa 
stacja kolejowa - st. 

Definicja: cznie z nazw ). 
Atrybut:

Nazwa: szkola 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: szpital 
szpital - szpit. 

Definicja: Szpital. 
Atrybut:

Nazwa: teatr 
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teatr - T 

Definicja: Teatr. 
Atrybut:

Nazwa: targowiskoBazar 
targowisko lub bazar - targ. 

Definicja: Targowisko lub bazar. 
Atrybut:

Nazwa: urzadGminy 
urz d gminy - UG 

Definicja: Urz d gminy. 
Atrybut:

Nazwa: urzadMiasta 
urz d miasta - UM 

Definicja: Urz d miasta. 
Atrybut:

Nazwa: urzadMiastaIGminy 
urz d miasta i gminy - UMG 

Definicja: Urz d miasta i gminy. 
Atrybut:

Nazwa: urzadMarszalkowski 
urz

Definicja: Urz
Atrybut:

Nazwa: zakladUtylizacyjny 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: urzadWojewódzki 
urz d wojewódzki - UW 

Definicja: Urz d wojewódzki. 
Atrybut:

Nazwa: wiezaCisnien 
wie a ci nie  - w. ci n. 

Definicja: Wie a ci nie . 
Atrybut:

Nazwa: wiezaObserwacyjna 
wie a obserwacyjna - w. obs. 

Definicja: Wie a obserwacyjna. 
Atrybut:

Nazwa: zakladWodociagowy 
gowy, uj cie wody - wdc. 

Definicja: gowy, uj cie wody. 
Atrybut:

Nazwa: plantacjaWikliny 
plantacja wikliny - wikl. 

Definicja: Plantacja wikliny. 
Atrybut:

Nazwa: zajezdniaAutobusowaLubTramwajowa 
zajezdnia autobusowa lub tramwajowa - zaj. 

Definicja: Zajezdnia autobusowa lub tramwajowa. 
Atrybut:

Nazwa: zakladKarny 
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Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: osrodekZdrowia 
o rodek zdrowia - zdr. 

Definicja: O rodek zdrowia. 
Atrybut:

Nazwa: zrodloMineralne 
r. min. 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: ogrodZoologiczny 
ogród zoologiczny - ZOO 

Definicja: Ogród zoologiczny. 
Atrybut:

Nazwa: zlobek 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: miejsceWydobyciaZwiru 
miejsce wydobycia wiru - w. 

Definicja: Miejsce wydobycia wiru. 
Atrybut:

Nazwa: domWeselny 
dom weselny - d. wes. 

Definicja: Dom weselny. 
Atrybut:

Nazwa: kapielisko 
k pielisko - k p. 

Definicja: K pielisko. 
Atrybut:

Nazwa: kortTenisowy 
kort tenisowy - kort 

Definicja: Kort tenisowy. 
Atrybut:

Nazwa: przystanPromowa 
przysta  promowa - p. prom. 

Definicja: Przysta  promowa. 
Atrybut:

Nazwa: poleGolfowe 
pole golfowe - p. golf. 

Definicja: Pole golfowe. 
Atrybut:

Nazwa: radiostacja 
radiostacja - rdst. 

Definicja: Radiostacja (maszt lub wie a radiowa). 
Atrybut:

Nazwa: MiejsceWydobyciaGliny 
miejsce wydobycia gliny - gl. 

Definicja: Miejsce wydobycia gliny. 
Atrybut:

Nazwa: nadlesnictwo 
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nadle nictwo - nadl. 

Definicja: Nadle nictwo (siedziba). 

Klasa: OT_KatDrzewostanu  
Nazwa: kategoria drzewostanu 
Definicja: Kategoria drzewostanu. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: iglasty 
iglasty - I 

Definicja: Ekosystem le
Atrybut:

Nazwa: lisciasty 
li ciasty - L 

Definicja: Ekosystem le ciastych. 
Atrybut:

Nazwa: mieszany 
mieszany - M 

Definicja: Ekosystem le ciastych i iglastych. 

Klasa: OT_KlasaCiaguRuchuPieszego  
Nazwa: klasa ci gu ruchu pieszego 
Definicja: Klasa obejmuje pasa e nadmorskie, aleje w parkach, ogródkach 

cie ki, cie ki rowerowe itp. 
«enumeration» 

Atrybut:
Nazwa: alejka 

alejka - Ap 
Definicja: Do alejek zalicza si  ci gi komunikacyjne przeznaczone do poruszania si

pieszych w parkach, terenach rekreacyjnych, ogródka
ogrodach zoologicznych, botanicznych, na cmentarzach, osiedlach 
mieszkaniowych, na terenach szpitali, sanatoriów, o rodków 
wypoczynkowych, itp. 

Atrybut:
Nazwa: pasaz 

pasa  - Pm 
Definicja: Przej cie mi dzy budynkami lub ulicami, kryte dachem przewa nie 

szklanym, cz sto mieszcz  si  w nim wej
Atrybut:

Nazwa: sciezka 
cie ka - Sc 

Definicja: rowego, przewa nie 

Klasa: OT_KonstrukcjaBudowliInzynierskiej  
Nazwa: konstrukcja budowli in ynierskiej 
Definicja: Konstrukcja budowli in ynierskiej. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: belkowy 
belkowy - Blk 

Definicja: Belkowy. 
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Klasa: OT_KonstrukcjaBudowliInzynierskiej  
Atrybut:

Nazwa: lukowy 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: obrotowy 
obrotowy - Obt 

Definicja: Obrotowy. 
Atrybut:

Nazwa: podwieszony 
podwieszony - Pws 

Definicja: Konstrukcja podwieszana. 
Atrybut:

Nazwa: wiszacy 
wisz cy - Wsc 

Definicja: Konstrukcja wisz ca. 
Atrybut:

Nazwa: pozostaleKonstrukcje 
pozostale konstrukcje - Inn 

Definicja: 

Klasa: OT_Kopalina   
Nazwa: kopalina 
Definicja: Wydobywany surowiec. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: wegielKamienny 
w giel kamienny - Wkm 

Definicja: W giel kamienny. 
Atrybut:

Nazwa: wegielBrunatny 
w giel brunatny - Wbr 

Definicja: W giel brunatny. 
Atrybut:

Nazwa: ropaNaftowa 
ropa naftowa - Rnf 

Definicja: Ropa naftowa. 
Atrybut:

Nazwa: gazZiemny 
gaz ziemny - Gzm 

Definicja: Gaz ziemny. 
Atrybut:

Nazwa: surowceMetaliczne 
surowce metaliczne - Smt 

Definicja: Surowce metaliczne. 
Atrybut:

Nazwa: solKamienna 
sól kamienna - Skm 

Definicja: Sól kamienna. 
Atrybut:

Nazwa: siarka 
siarka - Srk 
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Definicja: Siarka. 

Atrybut:
Nazwa: inneSurowceSkalne 

inne surowce skalne - Isk 
Definicja: Inne surowce skalne. 

Atrybut:
Nazwa: inneSurowceChemiczne 

inne surowce chemiczne - Ich 
Definicja: Inne surowce chemiczne. 

Klasa: OT_LokalizacjaPortu  
Nazwa: lokalizacja portu 
Definicja: Lokalizacja portu. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: morski 
morski - Mrs 

Definicja: Port morski. 
Atrybut:

Nazwa: srodladowy 
ródl dowy - Srd 

Definicja: Port ródl dowy. 

Klasa: OT_MaterialBudowliZiemnej   
Nazwa: 
Definicja: 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: zOkladzinaBetonowa 
 betonow  - Bt 

Definicja:  betonow . 
Atrybut:

Nazwa: ziemny 
ziemny - Gr 

Definicja: Grunt. 

Klasa: OT_MaterialKonstrukcyjnyBudowliInzynierskiej  
Nazwa: ynierskiej 
Definicja: ynierskiej. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: beton 
beton - Bt 

Definicja: Beton. 
Atrybut:

Nazwa: cegla 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: drewno 
drewno - Dr 

Definicja: Drewno. 
Atrybut:
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Klasa: OT_MaterialKonstrukcyjnyBudowliInzynierskiej  
Nazwa: kamien 

kamie  - Km 
Definicja: Kamie . 

Atrybut:
Nazwa: stal 

stal - St 
Definicja: Stal. 

Atrybut:
Nazwa: zelbet 

elbet - Zb 
Definicja: elbet. 

Klasa: OT_MaterialUmocnienia   
Nazwa: 
Definicja: 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: beton 
beton - Btn 

Definicja: Beton. 
Atrybut:

Nazwa: kamien 
kamie  - Kam 

Definicja: Kamie . 
Atrybut:

Nazwa: paleDrewniane 
pale drewniane - Pdr 

Definicja: Pale drewniane. 
Atrybut:

Nazwa: paleBetonowe 
pale betonowe - Pbt 

Definicja: Pale betonowe. 
Atrybut:

Nazwa: paleStalowe 
pale stalowe - Pst 

Definicja: Pale stalowe. 

Klasa: OT_PolozenieCieku  
Nazwa: enie cieku 
Definicja: enie cieku. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: naPowierzchni 
na powierzchni - 0 

Definicja: Na powierzchni gruntu. 
Atrybut:

Nazwa: podPowierzchnia 
pod powierzchni  - -1 

Definicja: Pod powierzchni  gruntu. 

Klasa: OT_RodzajKomunikacji   
Nazwa: rodzaj komunikacji 
Definicja: Rodzaj komunikacji na mo cie i wiadukcie. 
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Klasa: OT_RodzajKomunikacji  
«enumeration» 

Atrybut:
Nazwa: drogowa 

drogowa - dr 
Definicja: Drogowa. 

Atrybut:
Nazwa: kolejowa 

kolejowa - kl 
Definicja: Kolejowa. 

Atrybut:
Nazwa: tramwajowa 

tramwajowa - tr 
Definicja: Tramwajowa. 

Klasa: OT_FunSzczegolowaBudynku  
Nazwa: 
Definicja: 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: budynekJednorodzinny 
budynek jednorodzinny - 1110.Dj 

Definicja: Budynek jednorodzinny. 
Atrybut:

Nazwa: domLetniskowy 
dom letniskowy - 1110.Dl 

Definicja: Dom letniskowy. 
Atrybut:

Nazwa: lesniczowka 
le niczówka - 1110.Ls 

Definicja: Le niczówka. 
Atrybut:

Nazwa: budynekODwochMieszkaniach 
budynek o dwóch mieszkaniach - 1121.Db 

Definicja: Budynek o dwóch mieszkaniach. 
Atrybut:

Nazwa: budynekWielorodzinny 
budynek wielorodzinny - 1122.Dw 

Definicja: Budynek wielorodzinny. 
Atrybut:

Nazwa: bursaSzkolna 
bursa szkolna - 1130.Bs 

Definicja: Bursa szkolna. 
Atrybut:

Nazwa: domDlaBezdomnych 
dom dla bezdomnych - 1130.Db 

Definicja: Dom dla bezdomnych. 
Atrybut:

Nazwa: domDziecka 
dom dziecka - 1130.Dd 

Definicja: Dom dziecka. 
Atrybut:

Nazwa: domOpiekiSpolecznej 
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Klasa: OT_FunSzczegolowaBudynku  

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: domParafialny 
dom parafialny - 1130.Dp 

Definicja: Dom parafialny. 
Atrybut:

Nazwa: domStudencki 
dom studencki - 1130.Ds 

Definicja: Dom studencki. 
Atrybut:

Nazwa: domZakonny 
dom zakonny - 1130.Dz 

Definicja: Dom zakonny. 
Atrybut:

Nazwa: hotelRobotniczy 
hotel robotniczy - 1130.Hr 

Definicja: Hotel robotniczy. 
Atrybut:

Nazwa: internat 
internat - 1130.In 

Definicja: Internat. 
Atrybut:

Nazwa: klasztor 
klasztor - 1130.Kl 

Definicja: Klasztor. 
Atrybut:

Nazwa: koszary 
koszary - 1130.Km 

Definicja: Koszary. 
Atrybut:

Nazwa: placowkaOpiekunczoWychowawcza 
placówka opieku czo-wychowawcza - 1130.Po 

Definicja: Placówka opieku czo-wychowawcza. 
Atrybut:

Nazwa: rezydencjaAmbasadora 
rezydencja ambasadora - 1130.Ra 

Definicja: Rezydencja ambasadora. 
Atrybut:

Nazwa: rezydencjaBiskupia 
rezydencja biskupia - 1130.Rb 

Definicja: Rezydencja biskupia. 
Atrybut:

Nazwa: rezydencjaPrezydencka 
rezydencja prezydencka - 1130.Rp 

Definicja: Rezydencja prezydencka. 
Atrybut:

Nazwa: zakladKarny 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: zakladPoprawczy 
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Klasa: OT_FunSzczegolowaBudynku  

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: domWeselny 
dom weselny - 1211.Dw 

Definicja: Dom weselny. 
Atrybut:

Nazwa: hotel 
hotel - 1211.Ht 

Definicja: Hotel. 
Atrybut:

Nazwa: motel 
motel - 1211.Mt 

Definicja: Motel. 
Atrybut:

Nazwa: pensjonat 
pensjonat - 1211.Pj 

Definicja: Pensjonat. 
Atrybut:

Nazwa: restauracja 
restauracja - 1211.Rj 

Definicja: Restauracja. 
Atrybut:

Nazwa: zajazd 
zajazd - 1211.Zj 

Definicja: Zajazd. 
Atrybut:

Nazwa: domekKempingowy 
domek kempingowy - 1212.Dk 

Definicja: Domek kempingowy. 
Atrybut:

Nazwa: domRekolekcyjny 
dom rekolekcyjny - 1212.Dr 

Definicja: Dom rekolekcyjny. 
Atrybut:

Nazwa: domWypoczynkowy 
dom wypoczynkowy - 1212.Dw 

Definicja: Dom wypoczynkowy. 
Atrybut:

Nazwa: osrodekSzkoleniowoWypoczynkowy 
o rodek szkoleniowo - wypoczynkowy - 1212.Os 

Definicja: O rodek szkoleniowo – wypoczynkowy. 
Atrybut:

Nazwa: schroniskoTurystyczne 
schronisko turystyczne - 1212.St 

Definicja: Schronisko turystyczne. 
Atrybut:

Nazwa: bank 
bank - 1220.Bk 

Definicja: Bank. 
Atrybut:

Nazwa: centrumKonferencyjne 
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Klasa: OT_FunSzczegolowaBudynku  
centrum konferencyjne - 1220.Ck 

Definicja: Centrum konferencyjne. 
Atrybut:

Nazwa: kuriaMetropolitarna 
kuria metropolitarna - 1220.Km 

Definicja: Kuria metropolitarna. 
Atrybut:

Nazwa: ministerstwo 
ministerstwo - 1220.Mn 

Definicja: Ministerstwo. 
Atrybut:

Nazwa: placowkaDyplomatycznaLubKonsularna 
placówka dyplomatyczna lub konsularna - 1220.Pd 

Definicja: Placówka dyplomatyczna lub konsularna. 
Atrybut:

Nazwa: policja 
policja - 1220.Pc 

Definicja: Policja. 
Atrybut:

Nazwa: prokuratura 
prokuratura - 1220.Pk 

Definicja: Prokuratura. 
Atrybut:

Nazwa: przejscieGraniczne 
przej cie graniczne - 1220.Pg 

Definicja: Przej cie graniczne. 
Atrybut:

Nazwa: sad 
s d - 1220.Sd 

Definicja: S d. 
Atrybut:

Nazwa: siedzibaFirmyLubFirm 
siedziba firmy lub firm - 1220.Sf 

Definicja: Siedziba firmy lub firm. 
Atrybut:

Nazwa: starostwoPowiatowe 
starostwo powiatowe - 1220.Pw 

Definicja: Starostwo powiatowe. 
Atrybut:

Nazwa: strazGraniczna 
stra  graniczna - 1220.Sg 

Definicja: Stra  graniczna. 
Atrybut:

Nazwa: strazPozarna 
stra  po arna - 1220.Sp 

Definicja: Stra  po arna. 
Atrybut:

Nazwa: urzadCelny 
urz d celny - 1220.Uc 

Definicja: Urz d celny. 
Atrybut:

Nazwa: urzadGminy 
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Klasa: OT_FunSzczegolowaBudynku  
urz d gminy - 1220.Ug 

Definicja: Urz d gminy. 
Atrybut:

Nazwa: urzadMiasta 
urz d miasta - 1220.Um 

Definicja: Urz d miasta. 
Atrybut:

Nazwa: urzadMiastaIGminy 
urz d miasta i gminy - 1220.Umg 

Definicja: Urz d miasta i gminy. 
Atrybut:

Nazwa: urzadMarszalkowski 
urz

Definicja: Urz
Atrybut:

Nazwa: placowkaOperatoraPocztowego 
placówka operatora pocztowego - 1220.Up 

Definicja: Placówka operatora pocztowego. 
Atrybut:

Nazwa: urzadWojewódzki 
urz d wojewódzki - 1220.Uw 

Definicja: Urz d wojewódzki. 
Atrybut:

Nazwa: innyUrzadAdministracjiPublicznej 
inny urz d administracji publicznej - 1220.Ap 

Definicja: Inny urz d administracji publicznej. 
Atrybut:

Nazwa: apteka 
apteka - 1230.Ap 

Definicja: Apteka. 
Atrybut:

Nazwa: centrumHandlowe 
centrum handlowe - 1230.Ch 

Definicja: Centrum handlowe. 
Atrybut:

Nazwa: domTowarowyLubHandlowy 
dom towarowy lub handlowy - 1230.Dh 

Definicja: Dom towarowy lub handlowy. 
Atrybut:

Nazwa: halaTargowa 
hala targowa - 1230.Ht 

Definicja: Hala targowa. 
Atrybut:

Nazwa: halaWystawowa 
hala wystawowa - 1230.Hw 

Definicja: Hala wystawowa. 
Atrybut:

Nazwa: hipermarketLubSupermarket 
hipermarket lub supermarket - 1230.Hm 

Definicja: Hipermarket lub supermarket. 
Atrybut:

Nazwa: pawilonHandlowoUslugowy 
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Klasa: OT_FunSzczegolowaBudynku  

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: stacjaObslugiPojazdow 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: stacjaPaliw 
stacja paliw - 1230.Sp 

Definicja: Stacja paliw. 
Atrybut:

Nazwa: budynekKontroliRuchuKolejowego 
budynek kontroli ruchu kolejowego - 1241.Kk 

Definicja: Budynek kontroli ruchu kolejowego. 
Atrybut:

Nazwa: budynekKontroliRuchuPowietrznego 
budynek kontroli ruchu powietrznego - 1241.Kp 

Definicja: Budynek kontroli ruchu powietrznego. 
Atrybut:

Nazwa: centrumTelekomunikacyjne 
centrum telekomunikacyjne - 1241.Ct 

Definicja: Centrum telekomunikacyjne. 
Atrybut:

Nazwa: dworzecAutobusowy 
dworzec autobusowy - 1241.Da 

Definicja: Dworzec autobusowy. 
Atrybut:

Nazwa: dworzecKolejowy 
dworzec kolejowy - 1241.Dk 

Definicja: Dworzec kolejowy. 
Atrybut:

Nazwa: dworzecLotniczy 
dworzec lotniczy - 1241.Dl 

Definicja: Dworzec lotniczy. 
Atrybut:

Nazwa: hangar 
hangar - 1241.Hg 

Definicja: Hangar. 
Atrybut:

Nazwa: latarniaMorska 
latarnia morska - 1241.Lm 

Definicja: Latarnia morska. 
Atrybut:

Nazwa: lokomotywowniaLubWagonownia 
lokomotywownia lub wagonownia - 1241.Lk 

Definicja: Lokomotywownia lub wagonownia. 
Atrybut:

Nazwa: stacjaKolejkiGorskiejLubWyciaguKrzeselkowego 
stacja kolejki górskiej lub wyci

Definicja: Stacja kolejki górskiej lub wyci
Atrybut:

Nazwa: stacjaNadawczaRadiaITelewizji 
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Klasa: OT_FunSzczegolowaBudynku  
stacja nadawcza radia i telewizji - 1241.Rt 

Definicja: Stacja nadawcza radia i telewizji. 
Atrybut:

Nazwa: terminalPortowy 
terminal portowy - 1241.Tp 

Definicja: Terminal portowy. 
Atrybut:

Nazwa: zajezdniaAutobusowa 
zajezdnia autobusowa - 1241.Ab 

Definicja: Zajezdnia autobusowa. 
Atrybut:

Nazwa: zajezdniaTramwajowa 
zajezdnia tramwajowa - 1241.Tr 

Definicja: Zajezdnia tramwajowa. 
Atrybut:

Nazwa: zajezdniaTrolejbusowa 
zajezdnia trolejbusowa - 1241.Tb 

Definicja: Zajezdnia trolejbusowa. 
Atrybut:

Nazwa: garaz 
gara  - 1242.Gr 

Definicja: Gara . 
Atrybut:

Nazwa: parkingWielopoziomowy 
parking wielopoziomowy - 1242.Pw 

Definicja: Parking wielopoziomowy. 
Atrybut:

Nazwa: elektrocieplownia 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: elektrownia 
elektrownia - 1251.Ek 

Definicja: Elektrownia. 
Atrybut:

Nazwa: kotlownia 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: mlyn 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: produkcyjny 
produkcyjny - 1251.Pr 

Definicja: Budynek produkcyjny. 
Atrybut:

Nazwa: rafineria 
rafineria - 1251.Rf 

Definicja: Rafineria. 
Atrybut:

Nazwa: spalarniaSmieci 
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Klasa: OT_FunSzczegolowaBudynku  
spalarnia mieci - 1251.Ss 

Definicja: Spalarnia mieci. 
Atrybut:

Nazwa: warsztatRemontowoNaprawczy 
warsztat remontowo-naprawczy - 1251.Wr 

Definicja: Warsztat remontowo-naprawczy. 
Atrybut:

Nazwa: wiatrak 
wiatrak - 1251.Wt 

Definicja: Wiatrak. 
Atrybut:

Nazwa: budynekSpedycji 
budynek spedycji - 1252.Sp 

Definicja: Budynek spedycji. 
Atrybut:

Nazwa: chlodnia 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: elewator 
elewator - 1252.El 

Definicja: Elewator. 
Atrybut:

Nazwa: magazyn 
magazyn - 1252.Mg 

Definicja: Magazyn. 
Atrybut:

Nazwa: silos 
silos - 1252.Sl 

Definicja: Silos. 
Atrybut:

Nazwa: zbiornikNaGaz 
zbiornik na gaz - 1252.Gz 

Definicja: Zbiornik na gaz. 
Atrybut:

Nazwa: zbiornikNaCiecz 
zbiorniki na ciecz - 1252.Ci 

Definicja: Zbiorniki na ciecz. 
Atrybut:

Nazwa: budynekOgroduZooLubBotanicznego 
Budynek ogrodu zoologicznego lub botanicznego - 1261.Oz 

Definicja: Budynek ogrodu zoologicznego lub botanicznego. 
Atrybut:

Nazwa: domKultury 
dom kultury - 1261.Dk 

Definicja: Dom kultury. 
Atrybut:

Nazwa: filharmonia 
filharmonia - 1261.Fh 

Definicja: Filharmonia. 
Atrybut:

Nazwa: halaWidowiskowa 
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Klasa: OT_FunSzczegolowaBudynku  
hala widowiskowa - 1261.Hw 

Definicja: Hala widowiskowa. 
Atrybut:

Nazwa: kasyno 
kasyno - 1261.Ks 

Definicja: Kasyno. 
Atrybut:

Nazwa: kino 
kino - 1261.Kn 

Definicja: Kino. 
Atrybut:

Nazwa: klubDyskoteka 
klub, dyskoteka - 1261.Kl 

Definicja: Klub lub dyskoteka. 
Atrybut:

Nazwa: opera 
opera - 1261.Op 

Definicja: Opera. 
Atrybut:

Nazwa: schroniskoDlaZwierzat 
schronisko dla zwierz t - 1261.Sz 

Definicja: Schronisko dla zwierz t. 
Atrybut:

Nazwa: teatr 
teatr - 1261.Tt 

Definicja: Teatr. 
Atrybut:

Nazwa: archiwum 
archiwum - 1262.Ar 

Definicja: Archiwum. 
Atrybut:

Nazwa: biblioteka 
biblioteka - 1262.Bl 

Definicja: Biblioteka. 
Atrybut:

Nazwa: centrumInformacyjne 
centrum informacyjne - 1262.Ci 

Definicja: Centrum informacyjne. 
Atrybut:

Nazwa: galeriaSztuki 
galeria sztuki - 1262.Gs 

Definicja: Galeria sztuki. 
Atrybut:

Nazwa: muzeum 
muzeum - 1262.Mz 

Definicja: Muzeum. 
Atrybut:

Nazwa: obserwatoriumLubPlanetarium 
obserwatorium lub planetarium - 1263.Ob 

Definicja: Obserwatorium lub planetarium. 
Atrybut:

Nazwa: placowkaBadawcza 
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Klasa: OT_FunSzczegolowaBudynku  
placówka badawcza - 1263.Pb 

Definicja: Placówka badawcza. 
Atrybut:

Nazwa: przedszkole 
przedszkole - 1263.Ps 

Definicja: Przedszkole. 
Atrybut:

Nazwa: stacjaHydrologiczna 
stacja hydrologiczna - 1263.Sh 

Definicja: Stacja hydrologiczna. 
Atrybut:

Nazwa: stacjaMeteorologiczna 
stacja meteorologiczna - 1263.Sm 

Definicja: Stacja meteorologiczna. 
Atrybut:

Nazwa: szkolaPodstawowa 
szkola podstawowa - 1263.Sp 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: szkolaPonadpodstawowa 
szkola ponadpodstawowa - 1263.Sd 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: szkolaWyzsza 
sza - 1263.Sw 

Definicja: sza. 
Atrybut:

Nazwa: hospicjum 
hospicjum - 1264.Hs 

Definicja: Hospicjum. 
Atrybut:

Nazwa: izbaWytrzezwien 
izba wytrze wie  - 1264.Iw 

Definicja: Izba wytrze wie . 
Atrybut:

Nazwa: jednostkaRatownictwaMedycznego 
jednostka ratownictwa medycznego - 1264.Jr 

Definicja: Jednostka ratownictwa medycznego. 
Atrybut:

Nazwa: klinikaWeterenaryjna 
klinika weterenaryjna - 1264.Kw 

Definicja: Klinika weterynaryjna. 
Atrybut:

Nazwa: osrodekOpiekiSpolecznej 
o

Definicja: O
Atrybut:

Nazwa: placowkaOchronyZdrowia 
placówka ochrony zdrowia - 1264.Po 

Definicja: Placówka ochrony zdrowia. 
Atrybut:

Nazwa: sanatorium 
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Klasa: OT_FunSzczegolowaBudynku  
sanatorium - 1264.St 

Definicja: Sanatorium. 
Atrybut:

Nazwa: stacjaKrwiodawstwa 
stacja krwiodawstwa - 1264.Sk 

Definicja: Stacja krwiodawstwa. 
Atrybut:

Nazwa: stacjaSanitarnoEpidemiologiczna 
stacja sanitarno-epidemiologiczna - 1264.Ss 

Definicja: Stacja sanitarno-epidemiologiczna. 
Atrybut:

Nazwa: szpital 
szpital - 1264.Sz 

Definicja: Szpital. 
Atrybut:

Nazwa: zlobek 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: halaSportowa 
hala sportowa - 1265.Hs 

Definicja: Hala sportowa. 
Atrybut:

Nazwa: halowyTorGokartowy 
halowy tor gokartowy - 1265.Ht 

Definicja: Halowy tor gokartowy. 
Atrybut:

Nazwa: klubSportowy 
klub sportowy - 1265.Ks 

Definicja: Klub sportowy. 
Atrybut:

Nazwa: kortyTenisowe 
korty tenisowe - 1265.Kt 

Definicja: Korty tenisowe. 
Atrybut:

Nazwa: kregielnia 
kr gielnia - 1265.Kr 

Definicja: Kr gielnia. 
Atrybut:

Nazwa: plywalnia 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: salaGimnastyczna 
sala gimnastyczna - 1265.Sg 

Definicja: Sala gimnastyczna. 
Atrybut:

Nazwa: strzelnica 
strzelnica - 1265.St 

Definicja: Strzelnica. 
Atrybut:

Nazwa: sztuczneLodowisko 
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Klasa: OT_FunSzczegolowaBudynku  
sztuczne lodowisko - 1265.Sl 

Definicja: Sztuczne lodowisko. 
Atrybut:

Nazwa: ujezdzalnia 
uje d alnia - 1265.Uj 

Definicja: Uje d alnia. 
Atrybut:

Nazwa: budynekGospodarczy 
budynek gospodarczy - 1271.Bg 

Definicja: Budynek gospodarczy. 
Atrybut:

Nazwa: budynekProdukcyjnyZwierzatHodowlanych 
budynek produkcyjny zwierz t hodowlanych - 1271.Bp 

Definicja: Budynek produkcyjny zwierz t hodowlanych. 
Atrybut:

Nazwa: stajnia 
stajnia - 1271.St 

Definicja: Stajnia. 
Atrybut:

Nazwa: szklarniaLubCieplarnia 
szklarnia lub cieplarnia - 1271.Sz 

Definicja: Szklarnia lub cieplarnia. 
Atrybut:

Nazwa: budynkiCmentarne 
budynki cmentarne - 1272.Bc 

Definicja: Budynki cmentarne. 
Atrybut:

Nazwa: cerkiew 
cerkiew - 1272.Ck 

Definicja: Cerkiew. 
Atrybut:

Nazwa: domPogrzebowy 
dom pogrzebowy - 1272.Dp 

Definicja: Dom pogrzebowy. 
Atrybut:

Nazwa: dzwonnica 
dzwonnica - 1272.Dz 

Definicja: Dzwonnica. 
Atrybut:

Nazwa: innyBudynekKultuReligijnego 
inny budynek kultu religijnego - 1272.Ir 

Definicja: Inny budynek kultu religijnego. 
Atrybut:

Nazwa: kaplica 
kaplica - 1272.Kp 

Definicja: Kaplica. 
Atrybut:

Nazwa: kosciol 
ko

Definicja: Ko
Atrybut:

Nazwa: krematorium 
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krematorium - 1272.Kr 

Definicja: Krematorium. 
Atrybut:

Nazwa: meczet 
meczet - 1272.Mc 

Definicja: Meczet. 
Atrybut:

Nazwa: synagoga 
synagoga - 1272.Sn 

Definicja: Synagoga. 
Atrybut:

Nazwa: zabytekBezFunkcjiUzytkowej 
cy adnej funkcji u ytkowej - 1273.Zb 

Definicja: cy adnej funkcji u ytkowej.  
Atrybut:

Nazwa: aresztSledczy 
areszt ledczy - 1274.As 

Definicja: Areszt ledczy. 
Atrybut:

Nazwa: bacowka 
bacówka - 1274.Bc 

Definicja: Bacówka. 
Atrybut:

Nazwa: schroniskoDlaNieletnich 
schronisko dla nieletnich - 1274.Sc 

Definicja: Schronisko dla nieletnich. 
Atrybut:

Nazwa: stacjaGazowa 
stacja gazowa - 1274.Sg 

Definicja: Stacja gazowa. 
Atrybut:

Nazwa: stacjaPomp 
stacja pomp - 1274.Sp 

Definicja: Stacja pomp. 
Atrybut:

Nazwa: stacjaTransformatorowa 
stacja transformatorowa - 1274.St 

Definicja: Stacja transformatorowa. 
Atrybut:

Nazwa: toaletaPubliczna 
toaleta publiczna - 1274.Tp 

Definicja: Toaleta publiczna. 
Atrybut:

Nazwa: zabudowaniaKoszarowe 
zabudowania koszarowe - 1274.Zk 

Definicja: Zabudowania koszarowe. 
Atrybut:

Nazwa: zakladKarnyLubPoprawczy 

Definicja: 

Klasa: OT_PolozenieObiektuSieciTransportowej   
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Nazwa: enia 
Definicja: enia. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: podPowierzchniaGruntu 
pod powierzchni  gruntu - -1 

Definicja: Pod powierzchni  gruntu. 
Atrybut:

Nazwa: naPowierzchniGruntu 
na powierzchni gruntu - 0 

Definicja: Na powierzchni gruntu. 
Atrybut:

Nazwa: ponadPowierzchniaGruntuPoziom1 
ponad powierzchni  gruntu poziom pierwszy - 1 

Definicja: Ponad powierzchni  gruntu (poziom 1). 
Atrybut:

Nazwa: ponadPowierzchniaGruntuPoziom2 
ponad powierzchni  gruntu poziom drugi - 2 

Definicja: Ponad powierzchni  gruntu (poziom 2). 
Atrybut:

Nazwa: ponadPowierzchniaGruntuPoziom3 
ponad powierzchni  gruntu poziom trzeci - 3 

Definicja: Ponad powierzchni  gruntu (poziom 3). 
Atrybut:

Nazwa: ponadPowierzchniaGruntuPoziom4 
ponad powierzchni  gruntu poziom czwarty - 4 

Definicja: Ponad powierzchni  gruntu (poziom 4). 

Klasa: OT_FunOgolnaBudynku  
Nazwa: funkcja ogólna budynku. 
Definicja: Funkcja ogólna budynku. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: budynkiMieszkalneJednorodzinne 
budynki mieszkalne jednorodzinne - 1110 

Definicja: witej powierzchni 
u ytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Nale  do nich 
samodzielne budynki takie jak: wille, domki letniskowe, le niczówki, 
domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie itp. oraz 
domy bli niacze lub szeregowe, w których ka de mieszkanie ma swoje 

cie z poziomu gruntu. 
Atrybut:

Nazwa: budynkiODwochMieszkaniach 
budynki o dwóch mieszkaniach - 1121 

Definicja: Samodzielne budynki, domy bli niacze  
lub szeregowe o dwóch mieszkaniach ze wspólnym wej ciem. 

Atrybut:
Nazwa: budynkiOTrzechIWiecejMieszkaniach 

budynki o trzech i wi cej mieszkaniach - 1122 



Dziennik Ustaw Nr 279 — 135 — Poz. 1642

 

Klasa: OT_FunOgolnaBudynku  
Definicja: cej mieszkaniach. 

Atrybut:
Nazwa: budynkiZbiorowegoZamieszkania 

budynki zbiorowego zamieszkania - 1130 
Definicja: Domy mieszkalne dla studentów, dzieci, ludzi starszych i innych grup 

ci internaty, bursy szkolne, domy studenckie, 
ecznej (bez opieki 

medycznej) itp. oraz budynki mieszkalne na terenie 
karnych i poprawczych, aresztów ledczych oraz budynki rezydencji 
prezydenckich i biskupich. 

Atrybut:
Nazwa: budynkiHoteli 

budynki hoteli - 1211 
Definicja: Budynki czasowego zakwaterowania, takie jak: hotele, motele, gospody, 

pensjonaty, samodzielne restauracje i bary. 
Atrybut:

Nazwa: budynkiZakwaterowaniaTurystycznegoPozostale 
212 

Definicja: Budynki czasowego zakwaterowania, takie jak: schron owe, 
schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz 

Atrybut:
Nazwa: budynkiBiurowe 

budynki biurowe - 1220 
Definicja: alno ci biura, 

sekretariatu, jak i inne budynki o charakterze administracyjnym, 
w szczególno ci:  
• budynek banku, 
• budynek operatora pocztowego, 
• budynek urz du miejskiego, gminnego lub samorz dowego, 
• budynek ministerstwa, 
• lokal administracyjny ró nych podmiotów gospodarczych, 
• budynek parlamentu, 
• centrum konferencyjne lub kongresowe, 
• budynek s du itp. 

Atrybut:
Nazwa: budynkiHandlowoUslugowe 

Definicja: Budynek, w którym  handlowa lub handlowo-
ci: 

• centrum handlowe, 
• dom towarowy,  
•
• samodzielny sklep lub butik, 
• hala u ywana do targów, aukcji lub wystaw, 
• targowisko pod dachem, 
•
• apteka. 

Atrybut:
Nazwa: budynkiLacznosciDworcowITerminali 

czno ci, dworców i terminali - 1241 
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Definicja: czno ci, dworca, terminalu, w tym:  

• budynek lotniska, budynek dworca kolejowego, dworca 
autobusowego, terminalu portowego, budynek stacji kolejki górskiej 
lub wyci

• budynek stacji nadawczej radia lub telewizji, budynek centrali 
telefonicznej, 

• centra telekomunikacyjne itp., 
• hangar lotniczy, budynek nastawni kolejowej, zajezdnia dla rodków 

transportu, 
• budynek latarni morskiej, 
• budynek (wie a) kontroli ruchu powietrznego, 
• gara  lub zadaszony parking. 

Atrybut:
Nazwa: budynkiGarazy 

budynki gara y - 1242 
Definicja: Budynek przeznaczony do przechowywania i niezawodow

pojazdów mechanicznych, w tym:. 
• gara e i zadaszone parkingi, 
• budynki do przechowywania rowerów. 

Atrybut:
Nazwa: budynkiPrzemyslowe 

Definicja: Budynek przeznaczony na cele produkcyjne dla wszyst
w szczególno ci: fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rze nie, browary, 
montownie, wytwórnie filmowe itp. Definicja nie obejmuje: rolniczych 
budynków produkcyjnych, budynków magazynowych. 

Atrybut:
Nazwa: zbiornikSilosIBudynkiMagazynowe 

zbiorniki, silosy i budynki magazynowe - 1252 
Definicja: a towarów 

czeniem rolniczych budynków produkcyjnych): 
• powierzchnia magazynowa, 
•
•
• elewator zbo owy itp. 

Atrybut:
Nazwa: ogolnodostepneObiektyKulturalne 

ogólnodost pne obiekty kulturalne - 1261 
Definicja: Klasa obejmuje, w szczególno ci: kino, opera, teatr, sala koncertowa, 

budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych. 
Atrybut:

Nazwa: budynkiMuzeowIBibliotek 
budynki muzeów i bibliotek - 1262 

Definicja: Klasa obejmuje, w szczególno ci obiekty: muzeum, biblioteka, galeria 
sztuki itp. 

Atrybut:
Nazwa: budynkiSzkolIInstytucjiBadawczych 

Definicja: Klasa obejmuje, w szczególno ci: 
• budynek przedszkolny lub szkolny, 
• szej lub placówki badawczej, laboratorium 
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badawcze, 

• budynek placówki o wiatowo-wychowawczej, pracy pozaszkolnej 

• stacja meteorologiczna i hydrologiczna, budynek obserwatorium. 
Atrybut:

Nazwa: budynkiSzpitaliIZakladowOpiekiMedycznej 

Definicja: Budynek instytucji wiadcz
piel
bez opieki medycznej): 
• szpitala, szpitala klinicznego, sanatorium, przychodni, poradni, 

• szpitala wi ziennego i wojskowego, 
• budynek przeznaczony do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, 

stacja krwiodawstwa, laktarium, klinika weterynaryjna itp., 
• budynek instytucji wiadcz

lekarsk  i piel gnacyjn
Atrybut:

Nazwa: budynkiKulturyFizycznej 
budynki kultury fizycznej - 1265 

Definicja: cy funkcj  obiektu sportowego: 
• hala sportowa, budynek przeznaczony do imprez sportowych, kryty 

basen i lodowisko, kr gielnia, sztuczne lodowisko itp., 
• zadaszone trybuny do ogl dania sportów na wie ym powietrzu. 

Atrybut:
Nazwa: budynekGospodarstwaRolnego 

budynek gospodarstwa rolnego - 1271 
Definicja: ci rolniczej lub budynek 

gospodarstwa rolnego, w szczególno
budynek gospodarczy do przechowywania sprz dzi i 

arnia, piwnica, silos rolniczy, 
szklarnia oraz budynek przeznaczony do wykonywania prac 

cy mieszka com budynku 
mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, rekreacji indywidualnej, a tak e 
ich otoczenia. 

Atrybut:
Nazwa: budynkiKultuReligijnego 

budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynno ci 
religijnych - 1272 

Definicja: Budynki sakralne, w tym: ko
oraz obiekty na terenie cmentarzy: dom pogrzebowy, krematorium. 

Atrybut:
Nazwa: budynekZabytkowy 

obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i obj te indywidualn
ochron  konserwatorsk  oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury - 
1273 

Definicja: Wszelkie obiekty budowlane bez wzgl du na stan zachowania, ale nie 
wykorzystywane dla innych celów; nieruchome, archeologiczne dobra 
kultury. 

Atrybut:
Nazwa: pozostaleBudynkiNiemieszkalne 

wymienione - 1274 
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Definicja: Budynki niesklasyfikowane w innej grupie budynków, w szczególno ci: 

areszt  poprawczy, 
zabudowa koszarowa, toaleta publiczna itp.  

Klasa: OT_PolozenieRurociagu  
Nazwa: enie ruroci gu 
Definicja: enie ruroci gu. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: nadziemnyNaPodporach 
naziemny na podporach - Nzp 

Definicja: Naziemny na podporach. 
Atrybut:

Nazwa: nadziemnyZawieszony 
naziemny zawieszony - Nzz 

Definicja: Naziemny zawieszony. 
Atrybut:

Nazwa: naziemny 
naziemny - Nzm 

Definicja: Naziemny. 
Atrybut:

Nazwa: podziemny 
podziemny - Pdz 

Definicja: Podziemny. 

Klasa: OT_PrzebiegCieku   
Nazwa: przebieg cieku 
Definicja: Przebieg cieku. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: ciekGlowny 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: ramieBoczne 
rami  boczne - Rbc 

Definicja: Rami  boczne cieku. 

Klasa: OT_KatIstnienia  
Nazwa: kategoria istnienia 
Definicja: Status, stan obiektu. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: eksploatowany 
eksploatowany - Eks 

Definicja: Obiekt w trakcie eksploatacji. 
Atrybut:

Nazwa: wBudowie 
w budowie - Bud 

Definicja: Obiekt w budowie. 
Atrybut:

Nazwa: zniszczony 
zniszczony - Zns 
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Definicja: Obiekt zniszczony. 

Atrybut:
Nazwa: tymczasowy 

tymczasowy - Tmc 
Definicja: Obiekt tymczasowy (o okre lonym czasie funkcjonowania). 

Atrybut:
Nazwa: nieczynny 

nieczynny - Ncn 
Definicja: czony z eksploatacji. 

Klasa: OT_KatZarzadzaniaDrogi  
Nazwa: kategoria zarz dzania drogi 
Definicja: Kategoria zarz dzania drogi. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: krajowa 
krajowa - K 

Definicja: Droga krajowa. 
Atrybut:

Nazwa: wojewodzka 
wojewódzka - W 

Definicja: Droga wojewódzka. 
Atrybut:

Nazwa: powiatowa 
powiatowa - P 

Definicja: Droga powiatowa. 
Atrybut:

Nazwa: gminna 
gminna - G 

Definicja: Droga gminna. 
Atrybut:

Nazwa: zakladowa 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: inna 
inna - I 

Definicja: Droga o innej kategorii zarz dzania. 

Klasa: OT_RodzajBudowliHydrotechnicznej  
Nazwa: rodzaj budowli hydrotechnicznej 
Definicja: Rodzaj budowli hydrotechnicznej. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: jazRuchomyLubZastawkaPietrzaca 
jaz ruchomy lub zastawka pi trz ca - Jry 

Definicja: Budowla hydrotechniczna wykonana zwykle ze stali i betonu, 
ca do spi trzania 

wody. Dzi ki systemowi zasuw i klap pozwala regulowa  wysoko
spi trzanej wody. 

Atrybut:
Nazwa: jazStaly 
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Definicja: Budowla hydrotechniczna wykonana zwykle ze stali i betonu, 

ca do spi trzania 
 wysoko . 

Atrybut:
Nazwa: sluza 

luza - Slz 
Definicja: Urz eglugowych, umo liwiaj ce 

dzy zbiornikami o ró nych 
poziomach wody. Mo e zawiera  jedn  b d  kilka komór ograniczonych 
ruchomym zamkni ciem. 

Atrybut:
Nazwa: zapora 

BUHD04 - Zap 
Definicja: Betonowa, kamienna lub ziemna budowla hydrotechniczna przegradzaj ca 

dolin  rzeki w celu spi trzenie jej wód, w wyniku czego powstaje zwykle 
przed zapor  zbiornik retencyjny. Wa nymi elementami zapory s luzy 
i jazy. 

Atrybut:
Nazwa: jaz 

jaz - JZ 
Definicja: Budowla hydrotechniczna wykonana zwykle ze stali i betonu, 

ca do spi trzania 
wody. 

Klasa: OT_KlasaDrogi   
Nazwa: klasa drogi 
Definicja: Klasa u ytkowa drogi. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: autostrada 
autostrada - A 

Definicja: Autostrada jest drog  przeznaczon  do szybkiego przemieszczania si

i charakteryzuj c  si  tym, e: 
• ma co najmniej dwie dwupasowe jednokierunkowe jezdnie, trwale 

rozdzielone pasem dziel cym, 
• krzy owanie si  z drogami i innymi rodzajami tras komunikacyjnych 

wyst puje w ró nych poziomach (s  bezkolizyjne), 
• czenia s  mo liwe tylko na w
• ce do zatrzymywania si  i postoju pojazdów 

unieruchomionych z przyczyn technicznych, 
• jest wyposa ona w urz nych i pojazdów, 

cznie dla jej uczestników, 
• jest oznaczona specjalnym znakiem „autostrada”.  

 drogi krajowej oraz: 
• rodki gospodarcze i administracyjne kraju, 

dzynarodowy w europejskiej sieci autostrad. 

Atrybut:
Nazwa: ekspresowa 

ekspresowa - S 
Definicja: Jest drog  przeznaczon  do szybkiego przemieszczania si cznie 

i charakteryzuj c  si  tym, e: 
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• ma dwie nie mniej ni  dwupasowe jednokierunkowe jezdnie, trwale 

rozdzielone pasem dziel cym, lub jedn  jezdni  dwukierunkow , 
• krzy owanie si  z drogami i innymi rodzajami tras komunikacyjnych 

wyst puje w ró nych poziomach, przy czym wyj tkowo dopuszcza 
si  skrzy owania z niektórymi drogami, 

• czenia s  mo liwe tylko na w tkowo 
skrzy ce do zatrzymywania si  i 
postoju pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych; 
wyj tkowo zamiast pasów awaryjnych dopuszcza si  opaski i zatoki 
awaryjnego postoju 

• jest wyposa ona w urz nych i pojazdów, 
cznie dla jej uczestników, 

• jest oznaczona specjalnym znakiem „droga ekspresowa”.  
 drogi krajowej i: 

• rodki gospodarcze, administracyjne i turystyczne 
kraju, 
• dzynarodowy. 

Atrybut:
Nazwa: glownaRuchuPrzyspieszonego 

pieszonego - GP 
Definicja: Jest ogólnodost pn  drog  przeznaczon  dla wszystkich u ytkowników 

dróg z mo liwo ci  ograniczenia ruchu niektórych grup u ytkowników 
lub rodzajów pojazdów. Droga tej klasy charakteryzuje si  tym, e: 
• ma jedn  dwupasow  jezdni  dwukierunkow  lub dwie jezdnie 

jednokierunkowe, 
• czenia z drogami publicznymi na skrzy owaniach 

lub w
• krzy uje si  z innymi rodzajami tras komunikacyjnych z zasady 

na ró nych poziomach, w zasadzie omija tereny o zwartej zabudowie. 
 drogi krajowej, 

a w niektórych przypadkach wojewódzkiej i zapewnia:
• powi zania regionalnych o rodków administracyjnych, 

gospodarczych i turystycznych, 
• czenia mi i 

ruchu ekspresowego, 
• wa czenia miast o znaczeniu regionalnym, 
• czenia uzasadnione potrzebami. 

Atrybut:
Nazwa: glowna 

Definicja: Jest ogólnodost pn  drog  przeznaczon  dla wszystkich u ytkowników 
dróg i charakteryzuje si  tym, e: 
• ma jedn  dwupasow  jezdni  dwukierunkow  lub wyj tkowo dwie 

jezdnie jednokierunkowe, 
• czenia z drogami publicznymi 

na skrzy owaniach lub wyj tkowo w w
• krzy uje si  z innymi rodzajami tras komunikacyjnych w jednym 

poziomie lub w ró nych poziomach. 
e by  drog  wojewódzk , powiatow

a w wyj tkowych przypadkach krajow , zapewnia ona: 
• czenia miast o znaczeniu regionalnym, 
• czenia innych miast o istotnym znaczeniu administracyjno-

gospodarczym o o rodków turystycznych, 
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• czenia mi dzynarodowe o znaczeniu regionalnym, 
• czenia uzasadnione potrzebami. 

Atrybut:
Nazwa: zbiorcza 

zbiorcza - Z 
Definicja: Jest ogólnodost pn  drog  przeznaczon  dla wszystkich u ytkowników 

dróg i charakteryzuje si  tym, e: 
• ma jedn  dwupasow  jezdni  dwukierunkow , 
• czenia z drogami publicznymi 

na skrzy owaniach, 
• krzy uje si  z innymi rodzajami tras komunikacyjnych w jednym 

poziomie. 
Droga lub ulica zbiorcza mo e by  drog  wojewódzk , powiatow
lub wyj tkowo gminn czenia: 
• regionalnych o rodków gospodarczych z siedzibami gmin, powiatów, 
• miast z miejscowo

w ramach regionu, 
• miast w strefach przygranicznych z lokalnymi przej ciami 

granicznymi. 
Atrybut:

Nazwa: lokalna 
lokalna - L 

Definicja: Jest ogólnodost pn  drog  przeznaczon  dla wszystkich u ytkowników 
dróg i charakteryzuje si  tym, e: 
• ma jedn  dwupasow  jezdni  dwukierunkow , 
• czenia z drogami publicznymi 

na skrzy owaniach, 
• krzy uje si  z innymi rodzajami tras komunikacyjnych w jednym 

poziomie. 
Droga lub ulica lokalna jest drog  gminn  a w wyj tkowych przypadkach 
powiatow czenia wewn trzne i zewn trzne miast i wsi 

eniu ruchu. 
Atrybut:

Nazwa: dojazdowa 
dojazdowa - D 

Definicja: Drogi lub ulice publiczne klasyfikowane jako drogi dojazdowe. 

Atrybut:
Nazwa: inna 

inna - I 
Definicja: rii, w tym drogi 

wewn trzne, tak e w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych i le nych, drogi dojazdowe do posesji, drogi 
wewn trzne w szczególno ci w obr

Klasa: OT_RodzajBudowliInzynierskiej  
Nazwa: rodzaj budowli in ynierskiej 
Definicja: Rodzaj budowli in ynierskiej. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: estaka 
estakada - e 

Definicja: Budowla in ynierska pozwalaj ca na pokonanie przeszkody 
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w szczególno ci: doliny, w wozu. 

Atrybut:
Nazwa: wiadukt 

wiadukt - w 
Definicja: Budowla in ynierska pozwalaj ca na pokonanie przeszkody 

w szczególno

Atrybut:
Nazwa: kladkaDlaPieszych 

Definicja: Rodzaj niewielkiego, w skiego mostku przeznaczony do przeprowadzenia 
samodzielnego ci gu pieszego, pieszo-rowerowego. 

Atrybut:
Nazwa: most 

most - m 
Definicja: Budowla in ynierska pozwalaj ca na pokonanie przeszkody wodnej: 

niny, zatoki innej, wznoszona w celu 
poprowadzenia ci gu komunikacyjnego. 

Atrybut:
Nazwa: przejsciePodziemneDlaPieszych 

przej cie podziemne dla pieszych - d 
Definicja: Przej cie podziemne prowadz ce pod drog , lini  kolejow , do stacji 

metra itp. 
Atrybut:

Nazwa: przepust 
przepust - p 

Definicja: Budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona 
do przeprowadzenia cieków, szlaków w drówek zwierz t dziko yj cych 
lub urz dze  technicznych przez nasyp drogi. 

Atrybut:
Nazwa: tunel 

tunel - t 
Definicja: Budowla podziemna lub podwodna, wykonana metod  odkrywkow

lub dr enia, przeznaczona do przeprowadzenia ci gu komunikacyjnego 
przez przeszkod  terenow  lub pod ni . 

Klasa: OT_RodzajBudowliSportowej   
Nazwa: rodzaj budowli sportowej 
Definicja: Rodzaj budowli sportowej. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: basenOdkryty 
basen odkryty - Bdk 

Definicja: Odkryty, sztucznie zbudowany zbiornik na wod cy do celów 
sportowych, leczniczych, rekreacyjnych. 

Atrybut:
Nazwa: basenZCzaszaFoliowa 

basen z czasz  foliow  - Bcf 
Definicja: Basen k pielowy kryty zadaszeniem ze sztucznego tworzywa, najcz ciej 

z przezroczystego poliw glanu. 
Atrybut:
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Klasa: OT_RodzajBudowliSportowej  
Nazwa: bieznia 

bie nia - Bzn 
Definicja: Specjalnie wydzielona cz  stadionu sportowego, w postaci pasa 

okalaj cego boisko do rozgrywania konkurencji biegowych. 
Atrybut:

Nazwa: kortTenisowy 
kort tenisowy - Ktn 

Definicja: Miejsce przeznaczone do gry w tenisa. 
Atrybut:

Nazwa: kortTenisowyZCzaszaFoliowa 
kort tenisowy z czasz  foliow  - Kcf 

Definicja: Miejsce przeznaczone do gry w tenisa kryte zadaszeniem ze sztucznego 
tworzywa. 

Atrybut:
Nazwa: placGierIZabaw 

plac gier i zabaw - Pgz 
Definicja: Plac, na którym odbywaj  si  gry i zabawy. 

Atrybut:
Nazwa: placSportowy 

plac sportowy - Psp 
Definicja: rzystosowanych 

do przeprowadzania wicze , gier i zawodów sportowych w ró nych 
dyscyplinach. Nawierzchnie mog  by  trawiaste, ziemne, drewniane, 
asfaltowe, betonowe lub z tworzyw sztucznych. Jako plac sportowy 
przedstawia si

Atrybut:
Nazwa: skoczniaNarciarska 

skocznia narciarska - Snr 
Definicja: Obiekt, na którym odbywaj  si  zawody w skokach narciarskich, 

obejmuj cy: belk  startow , rozbieg, próg skoczni, zeskok i wybieg. 
Atrybut:

Nazwa: stadion 
stadion - Std 

Definicja: Obiekt sportowy przeznaczony do rozgrywania zawodów w ró nych 
hodzi trawiaste 

boisko otoczone trybunami oraz zaplecza w postaci szatni, urz dze
treningowych i pomieszcze
najcz ciej znajduje si  bie nia lekkoatletyczna. Na terenie stadionu mog
znajdowa  si  równie  skocznie i rzutnie lekkoatletyczne. 

Atrybut:
Nazwa: sztucznyStok 

sztuczny stok - Sst 
Definicja: Sztucznie utworzony stok dostosowany do rekreacyjnego uprawiania 

narciarstwa zjazdowego. 
Atrybut:

Nazwa: torSamochodowy 
tor samochodowy - Tsm 

Definicja: , na której odbywaj  si
wy cigi samochodowe i kartingowe. 

Atrybut:
Nazwa: torSaneczkowy 

tor saneczkowy - Tsn 
Definicja: Letni lub zimowy obiekt przeznaczony do jazdy na sankach. 
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Klasa: OT_RodzajBudowliSportowej  
Atrybut:

Nazwa: torZuzlowy 
tor u lowy - Tzz 

Definicja: , o nawierzchni wzmocnionej 
u lem, na której odbywaj  si  wy cigi motocyklowe. 

Klasa: OT_RodzajRepGeom   
Nazwa: rodzaj reprezentacji geometrycznej 
Definicja: Rodzaj reprezentacji geometrycznej. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: srodekGeometryczny 
rodek geometryczny obiektu - SG 

Definicja: rodek geometryczny obiektu. 
Atrybut:

Nazwa: miejsceCharakterystyczne 
miejsce charakterystyczne - MC 

Definicja: Miejsce charakterystyczne. 
Atrybut:

Nazwa: punktUmowny 
punkt umowny - PU 

Definicja: Punkt umowny - umowna reprezentacja obiektu, w szczególno ci 
lokalizacja punktu adresowego. 

Atrybut:
Nazwa: osGeometryczna 

o  geometryczna obiektu - OG 
Definicja: O  geometryczna obiektu. 

Atrybut:
Nazwa: osInterpolowana 

o  interpolowana - OI 
Definicja: O  interpolowana obiektu. 

Atrybut:
Nazwa: liniaUmowna 

umowna linia wewn trz obiektu - LU 
Definicja: Umowna linia wewn cznik pozwalaj cy na utrzymanie 

ci ci sieci w sieciach komunikacyjnych. 
Atrybut:

Nazwa: sztucznyLacznik 
cznik - SL 

Definicja: cznik - utrzymuje ci  sieci hydrograficznych. 
Atrybut:

Nazwa: krawedz 
kraw d  - KR 

Definicja: Kraw d  obszaru. 
Atrybut:

Nazwa: zarysPodstawy 
zarys podstawy. - ZP 

Definicja: Zarys podstawy. 
Atrybut:

Nazwa: zasiegUmowny 
zasi g umowny - ZU 

Definicja: Umowny zasi g obiektu. 
Atrybut:
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Klasa: OT_RodzajRepGeom  
Nazwa: maksymalnyZasieg 

maksymalny zasi g obiektu - MA 
Definicja: Maksymalny zasi g obiektu. 

Atrybut:
Nazwa: minimalnyZasieg 

minimalny zasi g obiektu - MI 
Definicja: Minimalny zasi g obiektu. 

Atrybut:
Nazwa: sredniZasieg 

redni zasi g obiektu - SZ 
Definicja: redni zasi g obiektu. 

Klasa: OT_RodzajBudowliTechnicznej   
Nazwa: rodzaj budowli technicznej 
Definicja: Rodzaj budowli technicznej. 

«CodeList» 
Atrybut:

Nazwa: chlodniaKominowa 

Definicja: Wolnostoj ci 
wody kr

Atrybut:
Nazwa: kominPrzemyslowy 

Definicja: Samodzielnie stoj

Atrybut:
Nazwa: masztOswietleniowy 

maszt o wietleniowy - Mos 
Definicja: elbetowej konstrukcji, wykorzystywany 

do montowania na nim reflektorów o wietlaj cych du y obszar, 
w szczególno

Atrybut:
Nazwa: masztTelekomunikacyjny 

maszt telekomunikacyjny - Mtl 
Definicja: Wysoka stalowa lub elbetowa konstrukcja w formie masztu, 

wykorzystywana do montowania na niej urz dze  telekomunikacyjnych. 
Atrybut:

Nazwa: turbinaWiatrowa 
turbina wiatrowa - Twt 

Definicja: Wirnikowy silnik wiatrowy, umocowany na wysokiej podporze, b d cy 
podstawow  cz ci  elektrowni wiatrowej. 

Atrybut:
Nazwa: slupEnergetyczny 

Definicja: cy 
do podtrzymywania przewodów linii energetycznej najwy szego 
i wysokiego napi cia. 

Atrybut:
Nazwa: podporaKoleiLinowej 

podpora kolei linowej - Pkl 
Definicja: cy do podtrzymywania lin 

kolei liniowych. 
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Klasa: OT_RodzajBudowliTechnicznej  
Atrybut:

Nazwa: wiezaCisnien 
wie a ci nie  - Wcs 

Definicja: Zbiornik wodny, uniesiony w gór  za pomoc  specjalnych konstrukcji, 
cy do przechowywania i przekazywania pod odpowiednim 

ci nieniem wody do odbiorców. Wie a stanowi element systemu 
wodoci gowego. 

Atrybut:
Nazwa: wiezaPrzeciwpozarowa 

wie a przeciwpo arowa - Wpp 
Definicja: Ustawiona w lesie wie a obserwacyjna przeciwpo arowa (dostrzegalnia). 

Atrybut:
Nazwa: wiezaSzybuKopalnianego 

wie a szybu kopalnianego - Wsk 
Definicja: dze  technicznych w miejscu wylotu 

szybu kopalnianego. 
Atrybut:

Nazwa: wiezaTelekomunikacyjna 
wie a telekomunikacyjna - Wtl 

Definicja: Wie a z zamontowanymi na szczycie antenami nadawczymi. Cz sto 
posiada platform  widokow c równocze nie funkcj  wie y 
widokowej. 

Atrybut:
Nazwa: wiezaWidokowa 

wie a widokowa - Wdk 
Definicja: Sztucznie wyniesiony punkt widokowy w terenie w celu umo liwienia 

ogl enów. 
S  to budowle: murowane, stalowe lub drewniane usytuo
w najwy szym punkcie w okolicy. Na szczycie wie y widokowej 
usytuowany jest taras widokowy. 

Klasa: OT_ZrodloDanych  
Nazwa: 
Definicja: 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: bazaDanychGeodezyjnychGrawimetrycznych 
Pa stwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych GUGiK - GEOS 

Definicja: Pa stwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych GUGiK. 

Atrybut:
Nazwa: ewidencjaGruntowIBudynkow 

Ewidencja Gruntów i Budynków - EGiB 
Definicja: Ewidencja gruntów i budynków (katastru nieruchomo ci).  

Atrybut:
Nazwa: geodezyjnaEwidencjaSieciUzbrojeniaTerenu 

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - GESUT 
Definicja: Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. 

Atrybut:
Nazwa: bazaDanychPanstwowegoRejestruGranic 

Pa stwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podzi
terytorialnych kraju GUGiK - PRG 
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Klasa: OT_ZrodloDanych  
Definicja: Pa stwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podzi

terytorialnych kraju GUGiK. 
Atrybut:

Nazwa: panstwowyRejestrNazwGeograficznych 
Pa stwowy Rejestr Nazw Geograficznych - PRNG 

Definicja: Pa stwowy rejestr nazw geograficznych. 
Atrybut:

Nazwa: ewidencjaMiejscowosciUlicAdresow 
Ewidencja Miejscowosci, Ulic i Adresów - EMUiA 

Definicja: Ewidencja miejscowosci, ulic i adresów. 
Atrybut:

Nazwa: rejestrCenWartosciNieruchomosci 
Rejestr Cen i Warto ci Nieruchomo ci - RCiWN 

Definicja: Rejestr cen i warto ci nieruchomo ci. 
Atrybut:

Nazwa: bazaDanychOgolnogeograficznych 
Baza Danych Ogólnogeograficznych - BDO 

Definicja: Baza Danych Ogólnogeograficznych pierwszej edycji. 
Atrybut:

Nazwa: ortofotomapa 
ortofotomapa - Ort 

Definicja: Ortofotomapa. 
Atrybut:

Nazwa: mapaZasadnicza 
mapa zasadnicza - Mz 

Definicja: Mapa zasadnicza. 
Atrybut:

Nazwa: mapaTopograficzna10k 
mapa topograficzna 1:10 000 - Mtp10 

Definicja: Mapa topograficzna 1:10 000. 
Atrybut:

Nazwa: mapaTopograficzna50k 
mapa topograficzna 1:50 000 - Mtp50 

Definicja: Mapa topograficzna 1:50 000. 
Atrybut:

Nazwa: vmapLevel2PierwszejEdycji 
VMap Level 2 pierwszej edycji - VMAPL2_v1 

Definicja: VMap Level 2 pierwszej edycji. 
Atrybut:

Nazwa: vmapLevel2DrugiejEdycji 
VMap Level 2 drugiej edycji - VMAPL2_v2 

Definicja: VMap Level 2 drugiej edycji. 
Atrybut:

Nazwa: bazaDanychTopograficznych 
Baza Danych Topograficznych - TBD 

Definicja: Baza Danych Topograficznych. 
Atrybut:

Nazwa: bazaDanychCLC 
Baza danych CLC European Environmental Agency - CORINE 

Definicja: Baza danych CLC European Environmental Agency. 
Atrybut:

Nazwa: centralnyRejestrFormOchronyPrzyrody 
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Klasa: OT_ZrodloDanych  
Centralny rejestr form ochrony przyrody - CRFOP 

Definicja: Centralny rejestr form ochrony przyrody. 
Atrybut:

Nazwa: bankDanychDrogowych 
Bank danych drogowych - BDD 

Definicja: Bank danych drogowych. 
Atrybut:

Nazwa: bazaDanychWgInstrK1 
Baza danych wg instrukcji K-1 - BDOT500 

Definicja: Baza danych wg instrukcji K-1. 
Atrybut:

Nazwa: krajowySystemObszarowChronionych 
Krajowy system obszarów chronionych - KSOCH 

Definicja: Krajowy system obszarów chronionych. 
Atrybut:

Nazwa: lesnaMapaNumeryczna 
Le na mapa numeryczna - LMN 

Definicja: Le na mapa numeryczna. 
Atrybut:

Nazwa: mapaPodzialuHydrograficznegoPolski 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: bazyDanychPKP 
Bazy danych PKP - PKP 

Definicja: Bazy danych PKP. 
Atrybut:

Nazwa: rejestrZabytkow 
Rejestr zabytków - RZAB 

Definicja: Rejestr zabytków. 
Atrybut:

Nazwa: krajowyRejestrUrzedowyPodzialuTerytorialnegoKraju 
Krajowy Rejestr Urz

Definicja: Krajowy Rejestr Urz
Atrybut:

Nazwa: pomiarStereoskopowy 
pomiar stereoskopowy - Str 

Definicja: Pomiar stereoskopowy. 
Atrybut:

Nazwa: pomiarTerenowy 
pomiar terenowy - Trn 

Definicja: Pomiar terenowy. 

Klasa: OT_RodzajBudowliZiemnej  
Nazwa: rodzaj budowli ziemnej 
Definicja: Rodzaj budowli ziemnej. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: fosaSuchaIWykop 
fosa sucha i wykop - F 

Definicja: Miejsce, z którego wybrano grunt w celu budowy drogi, torów kolejowych 
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Klasa: OT_RodzajBudowliZiemnej  
lub innej budowli. Tak e wykop (dzi  przewa nie suchy) budowany 
dawniej dla celów obronnych. 

Atrybut:
Nazwa: nasyp 

nasyp - N 
Definicja: Budowla ziemna, umo liwiaj ca poprowadzenie drogi lub linii kolejowej 

na odpowiednim poziomie. 
Atrybut:

Nazwa: walPrzeciwpowodziowyLubGrobla 

Definicja: cy funkcje 
cy wody stoj ce, 

w szczególno

Klasa: OT_RodzajCharakteruZabudowy  
Nazwa: rodzaj charakteru zabudowy 
Definicja: Rodzaj charakteru zabudowy. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: zwarta 
zwarta - Zwr 

Definicja: Zabudowa zwarta, to obszar zabudowy o g sto ci przekraczaj cej 80%. 
Atrybut:

Nazwa: gesta 
g sta - Gst 

Definicja: Zabudowa g ci pomi dzy 
budynkami s  mniejsze ni  30 metrów, a g sto  zabudowy nie przekracza 
80%. 

Atrybut:
Nazwa: luzna 

lu na - Luz 
Definicja: Zabudowa lu ci od poszczególnych 

budynków jest mniejszy od 30 metrów. 

Klasa: OT_RodzajCmentarza  
Nazwa: rodzaj cmentarza 
Definicja: Rodzaj cmentarza. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: komunalny 
komunalny - Kom 

Definicja: Cmentarz komunalny. 
Atrybut:

Nazwa: wojenny 
wojenny - Wjn 

Definicja: Cmentarz wojenny. 
Atrybut:

Nazwa: wyznaniowy 
wyznaniowy - Wzn 

Definicja: Cmentarz wyznaniowy. 
Atrybut:

Nazwa: dlaZwierzat 
dla zwierz t - Zwr 
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Klasa: OT_RodzajCmentarza  
Definicja: Cmentarz dla zwierz t. 

Klasa: OT_RodzajInnejBudowli   
Nazwa: rodzaj innej budowli 
Definicja: Rodzaj innej budowli. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: estrada 
estrada - Est 

Definicja: Cz  amfiteatru, gdzie odbywaj  si  koncerty oraz inne wydarzenia 
kulturalne. 

Atrybut:
Nazwa: ogrodzenieTrwale 

Definicja: Ogrodzenie wykonane z muru, betonu, pretów metalowych. 
Atrybut:

Nazwa: peronKolejowy 
peron kolejowy - Prn 

Definicja: Podwy ce 
podró nym wsiadanie i wysiadanie, usytuowane zwykle na stacji 
kolejowej lub przystanku. 

Atrybut:
Nazwa: platformaWidokowa 

platforma widokowa - Pfw 
Definicja: Taras widokowy usytuowany na szczycie góry. 

Atrybut:
Nazwa: rampa 

rampa - Rmp 
Definicja: Podwy ce 

le na stacji 
kolejowej lub przystanku. 

Atrybut:
Nazwa: trybuna 

trybuna - Trb 
Definicja: Miejsce dla widzów (na stadionie, placu sportowym itp.), wznosz ce si

amfiteatralnie. 

Klasa: OT_RodzajJednostkiAdministracyjnej  
Nazwa: rodzaj jednostki administracyjnej 
Definicja: Rodzaj jednostki administracyjnej. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: panstwo 
panstwo - Pns 
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Klasa: OT_RodzajJednostkiAdministracyjnej  
Definicja: Obszar pa stwa. 

Atrybut:
Nazwa: wojewodztwo 

wojewodztwo - Woj 
Definicja: Obszar najwi o kraju 

utworzony w celu wykonywania administracji publicznej. 
Atrybut:

Nazwa: powiat 
powiat - Pow 

Definicja: go, obejmuj cy obszar 
 na prawach powiatu 

(tj. gminy o statusie miasta, której przyznane zost
Atrybut:

Nazwa: gminaMiejska 
gmina miejska - GM 

Definicja: Obszar mo liwie jednorodny ze wzgl
i przestrzenny jak równie  wi ce 
zdolno  wykonywania zada  publicznych, posiadaj cy status miasta 
na prawach gminy. 

Atrybut:
Nazwa: gminaWiejska 

gmina wiejska - GW 
Definicja: Obszar mo liwie jednorodny ze wzgl

i przestrzenny jak równie  wi ce 
zdolno  wykonywania zada  publicznych, posiadaj cy status gminy 
nie obejmuj cej obszaru miasta. 

Atrybut:
Nazwa: gminaMiejskoWiejska 

gmina miejsko - wiejska - Gmw 
Definicja: Obszar mo liwie jednorodny ze wzgl

i przestrzenny jak równie  wi ce 
zdolno  wykonywania zada  publicznych, posiadaj cy status gminy 
obejmuj cej obszar miasta i obszar wiejski. 

Atrybut:
Nazwa: miastoWGminieMiejskoWiejskiej 

miasto w gminie miejsko-wiejskiej - CmG 
Definicja: Cz  obszaru gminy miejsko-wiejskiej posiadaj ca status miasta (nie 

b d cego samodzieln  gmin ). 
Atrybut:

Nazwa: obszarWiejskiWGminieMiejskoWiejskiej 
obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej - CwG 

Definicja: Cz  obszaru gminy miejsko-wiejskiej nie posiadaj ca statusu miasta. 
Atrybut:

Nazwa: dzielnica 
dzielnica - Dzl 

Definicja: Obszar dzielnicy w mie
obszarów gmin miejskich. 

Atrybut:
Nazwa: delegatura 

delegatura - Dlg 
Definicja: Obszar delegatury stanowi cej pomocnicz  jednostk

bszarów gmin 
miejskich. 



Dziennik Ustaw Nr 279 — 153 — Poz. 1642

 

Klasa: OT_RodzajInnegoKompleksu   
Nazwa: rodzaj innego kompleksu 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: poligonWojskowy 
poligon wojskowy - Pwk 

Definicja: Teren zamkni ty, przeznaczony do wicze  wojskowych. 
Atrybut:

Nazwa: zakladSpecjalny 

Definicja: Teren wi

Klasa: OT_RodzajKompleksuHandlowoUslugowego  
Nazwa: rodzaj kompleksu u
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: centrumHandlowoUslugowe 

Definicja: Teren, na którym znajduj  si cznie 
z parkingami, drogami dojazdowymi, magazynami. Do z

 hal targowych 
itp. 

Atrybut:
Nazwa: targowiskoBazar 

targowisko lub bazar - Trg 
Definicja: Teren, na którym odbywaj  si  targi owocowe, warzywne, odzie owe 

i inne. 

Klasa: OT_RodzajKompleksuKomunikacyjnego   
Nazwa: rodzaj kompleksu komunikacyjnego 
Definicja: Rodzaj kompleksu komunikacyjnego. 

«enumeration» 

Atrybut:
Nazwa: dworzecAutobusowy 

dworzec autobusowy - Dau 
Definicja: Obszar, na którym rozmieszczone s  budowle (budynek dworca, 

magazyny, przechowalnia baga u, parkingi itp.), zwi
pasa erów komunikacji autobusowej. 

Atrybut:
Nazwa: lotniskoLadowisko 

lotnisko lub l dowisko - Lot 
Definicja: Obszar wyposa ony w urz dzenia, budynki i budowle, przeznaczony 

i przystosowany do przylotów, postoju i odlotów statków powietrznych. 
Atrybut:

Nazwa: miejsceObslugiPodroznych 
nych - Mop 

Definicja: Obszar wydzielony w pasie drogowym autostrad lub dróg ekspresowych, 
wyposa ony w miejsca postojowe dla pojazdów oraz w urz ce 
zaspokajaniu potrzeb podró nych. 

Atrybut:
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Klasa: OT_RodzajKompleksuKomunikacyjnego  
Nazwa: parking 

parking - Prk 
Definicja: Miejsce odkryte, wyznaczone do czasowego postoju pojazdów 

samochodowych. 
Atrybut:

Nazwa: portWodnyPrzystan 
port wodny lub przysta  - Pwd 

Definicja: Obszar na styku l du i wody, wyposa dze
umo liwiaj ek 

 techniczn . Do obszaru portu zalicza si  tak e 
red , gdzie kotwicz  statki oczekuj ce na wej cie do portu. 

Atrybut:
Nazwa: stacjaKolejowa 

stacja kolejowa - Skl 
Definicja: Obszar, na którym rozmieszczone s  budowle (budynek stacyjny, 

magazyny, przechowalnia baga u, perony, parkingi itp.), zwi zane 
 pasa

Atrybut:
Nazwa: stacjaMetra 

stacja metra - Smt 
Definicja: Obszar, na którym rozmieszczone s  budowle (hale naprawcze, 

magazyny, wagonownie) i urz dzenia zwi  techniczn
metra. 

Atrybut:
Nazwa: stacjaPaliw 

stacja paliw - Spl 
Definicja: daszenie 

dystrybutorów paliw, parkingi) i urz dze  (dystrybutory paliw, urz dzenia 

kierowców i podró nych. 
Atrybut:

Nazwa: terenKolejowy 
teren kolejowy - Tkl 

Definicja: Teren zaj ty przez urz dzenia i budowle zwi  transportu 
kolejowego. 

Atrybut:
Nazwa: zajezdniaBazaTransportowa 

zajezdnia lub baza transportowa - Zjz 
Definicja:  i urz dze

pojazdów komunikacji miejskiej (tramwajów, autobusów) – zajezdnia, lub 
cych do transportu towarów – baza 

transportowa. 

Klasa: OT_RodzajKompleksuMieszkaniowego  
Nazwa: rodzaj kompleksu mieszkaniowego 
Definicja: Rodzaj kompleksu mieszkaniowego. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: osiedleMieszkaniowe 
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Klasa: OT_RodzajKompleksuMieszkaniowego  
osiedle mieszkaniowe - Osd 

Definicja: ciej wielopi trowych) tworz cych kompleks 
urbanistyczny, najcz ciej charakterystyczny dla obszarów miejskich, 

onych poza cy wcze niej lub 
obecnie wspólnemu zarz cy wspóln
nazw . Typowe dla osiedli mieszkaniowych jest wyst powanie 

abaw, parkingów, 
terenów zieleni urz dzonej, dróg dojazdowych i alejek, które wchodz  w 

Atrybut:
Nazwa: posesja 

posesja - Pss 
Definicja: Zagospodarowany teren zaj

budynków, wraz z najbli szym otoczeniem, tzn. zieleni , ci gami 
komunikacyjnymi, niewielkimi placami itp. Wyra nie wydzielony 
od s siednich posesji najcz ciej poprzez ogrodzenie lub obiekty takie jak 
rzeka, droga. W przypadku braku ogrodzenia lub wyra nych granic 
posesji, obiekt swoim zasi giem obejmuje obszar pojedynczego siedliska 
(zagrody). 

Klasa: OT_RodzajKompleksuOchronyZdrowia  
Nazwa: j 
Definicja: Rodzaj kompleksu u

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: zakladOpiekiSocjalnejDomDziecka 

Definicja: iecka z budowlami 
i urz dzeniami towarzysz cymi. 

Atrybut:
Nazwa: zespolSzpitalnySanatoryjny 

Definicja: one s  budynki szpitalne lub sanatoryjne, wraz 
z wszelkimi budowlami i urz dzeniami towarzysz cymi. 

Klasa: OT_RodzajKompleksuOswiatowego   
Nazwa: rodzaj kompleksu o wiatowego 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu (kompleksy o wiatowe). 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: osrodekNaukowoDoswiadczalny 
o rodek naukowo-do wiadczalny - Ond 

Definicja: Teren placówki naukowej, b d cy miejscem przeprowadzania bada , 
zwykle z zakresu uprawy ro lin, hodowli zwierz t itp. 

Atrybut:
Nazwa: przedszkoleZlobel 

przedszkole lub 
Definicja: Teren instytucji opieku czo-wychowawczej dla dzieci w wieku od 3 lat 

do rozpocz cia obowi
3 lat. 

Atrybut:
Nazwa: szkolaZespolSzkol 

Definicja: Teren, na którym znajduj  si  budynki oraz budowle zwi zane z procesem 
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Klasa: OT_RodzajKompleksuOswiatowego  
nazja, licea, 

Atrybut:
Nazwa: szkolaWyzsza 

sza - Szw 
Definicja: Teren, na którym znajduj  si  budynki oraz budowle zwi zane z procesem 

dydaktycznym oraz badaniami naukowymi (uniwersytety, wy
techniczne, akademie rolnicze, ekonomiczne itp.). 

Klasa: OT_RodzajKompleksuPrzemyslowoGospodarczego  
Nazwa: 
Definicja: Rodzaj kompleksu u

«CodeList» 
Atrybut:

Nazwa: elektrocieplownia 

Definicja: cego si  produkcj , przetwarzaniem, gromadzeniem 
oraz udost pnianiem energii cieplnej. 

Atrybut:
Nazwa: elektrownia 

elektrownia - Elw 
Definicja: cego si  produkcj , przetwarzaniem, gromadzeniem 

oraz udost pnianiem energii elektrycznej. Wyró nia si  elektrownie: 
drowe. 

Atrybut:
Nazwa: gazownia 

gazownia - Gaz 
Definicja: cego si  produkcj , przetwarzaniem, 

gromadzeniem oraz udost pnianiem energii gazowej. 
Atrybut:

Nazwa: gospodarstwoHodowlane 
gospodarstwo hodowlane - Ghd 

Definicja: Zwarty obszar, na którym prowadzi si  na skal  hodowl
ro lin lub zwierz t. 

Atrybut:
Nazwa: huta 

huta - Hut 
Definicja: cego si  wytapianiem metali i ich stopów wraz 

z ich obróbk  ciepln , plastyczn  i skrawaniem oraz zajmuj cego si
przetwarzaniem zwi zków chemicznych w mas  szklan  i przetwarzaniem 

zne. 
Atrybut:

Nazwa: kopalnia 
kopalnia - Kpl 

Definicja: cego si  wydobywaniem z ziemi 
kopalin u ytecznych. Ze wzgl du na sposób wydobycia rozró nia si

binowe (podziemne) i otworowe. 
Atrybut:

Nazwa: oczyszczalniaSciekow 
oczyszczalnia ciekow - Ocs 

Definicja: Obszar, na którym znajduje si dze cych 
oczyszczaniu cieków lub uzdatnianiu wody. 

Atrybut:
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Klasa: OT_RodzajKompleksuPrzemyslowoGospodarczego  
Nazwa: podstacjaElektroenergetyczna 

podstacja elektroenergetyczna - Pel 
Definicja: Teren, na którym znajduje si dze  elektroenergetycznych, 

wraz z niezb dnymi budowlami, przeznaczony do przetwarzania, 
rozdzielania i transformacji energii elektrycznej. 

Atrybut:
Nazwa: przepompownia 

przepompownia - Prz 
Definicja: Teren, na którym znajduje si

z niezb dnymi budowlami, przeznaczony do przepompowywania cieczy 
lub gazów. 

Atrybut:
Nazwa: rafineria 

rafineria - Rfn 
Definicja: cego si  produkcj  paliw i substancji 

ropopochodnych. 
Atrybut:

Nazwa: skladowiskoOdpadow 

Definicja:  odpadów 

Atrybut:
Nazwa: terenUjeciaWody 

teren uj cia wody - Tuw 
Definicja: Obszar zaj ty pod urz dze  wraz z budowlami 

cymi do pobierania wody dla wodoci gów, cz sto ze wst pnym 
oczyszczeniem na poszczególnych urz dzeniach stanowi cych integraln
cz  uj cia, bez urz dze  do podnoszenia wody. 

Atrybut:
Nazwa: zakladMetalurgiczny 

Definicja: cego si  produkcj  i przetwarzaniem wyrobów 
hutniczych. 

Atrybut:
Nazwa: zakladProdukcyjnyUslugowyRemontowy 

Definicja:  lub remontuje urz dzenia, 
rzeczy, lub wszelkiego rodzaju inne dobra materialne, jak równie
wiadczy ró

Atrybut:
Nazwa: zakladUtylizacji 

Definicja: 
 u ytkow . 

Atrybut:
Nazwa: zakladWodociagowy 

gowy - Zwd 
Definicja: dze , budowli i sieci przewodów z armatur , przeznaczony 

do uj cia wody powierzchniowej lub podziemnej, jej uzdatniania 
(oczyszczania i odka ci terenu 
lub wie y ci nie

Klasa: OT_RodzajKompleksuSakralnego   
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Klasa: OT_RodzajKompleksuSakralnego  
Nazwa: rodzaj kompleksu sakralnego 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: cmentarz 
cmentarz - Cmt 

Definicja: Teren zaj ty przez budowle, zwi zane funkcjonalnie z cmentarzem. 
Atrybut:

Nazwa: zespolSakralnyKlasztorny 

Definicja: Teren, na którym znajduje si wi tynia, klasztor oraz inne budowle 
i obiekty towarzysz stochowie

Klasa: OT_RodzajKompleksuSportowoRekreacyjnego  
Nazwa: rodzaj kompleksu sportowo rekreacyjnego 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu (kompleks sportowy 

i rekreacyjny). 
«enumeration» 

Atrybut:
Nazwa: ogrodBotaniczny 

ogród botaniczny - Obt 
Definicja: Teren zajmowany przez placówk  naukowo-dydaktyczn , zajmuj c  si

hodowl  ro lin ró nych stref klimatycznych i rodowisk geograficznych. 
Zwykle jest to teren o charakterze parkowym, udost pniony 
zwiedzaj cym. 

Atrybut:
Nazwa: ogrodZoologiczny 

ogród zoologiczny - Ozl 
Definicja: Teren zajmowany przez placówk  naukowo-dydaktyczn , na którym 

eksponowane s  zwierz ta mog ce pochodzi  z ró nych regionów 
geograficznych. Zwykle jest to teren o charakterze parkowym, 
udost pniony zwiedzaj cym. 

Atrybut:
Nazwa: osrodekSportowoRekreacyjny 

o rodek sportowo-rekreacyjny - Osr 
Definicja: Teren, na którym znajduj  si  budowle i urz dzenia, przeznaczone do 

przeprowadzania zawodów sportowych b d  rekreacji w szczególno ci: 
stadion wraz z budowlami towarzysz cymi, skocznia narciarska wraz 
z budowlami towarzysz
przystosowany do gry w golfa, wielofunkcyjny teren rekreacyjno-
sportowy itp. 

Atrybut:
Nazwa: park 

park - Prk 
Definicja: Du y ogród powi zany przestrzennie i kompozycyjnie z warunkami 

naturalnymi i otaczaj cym krajobrazem, z alejkami i cie kami 
spacerowymi oraz niewielkimi budowlami parkowymi (rze by, fontanny, 
altany). 

Atrybut:
Nazwa: zespolDomowLetniskowych 

Definicja: ch okresowo, 
przeznaczony do wypoczynku. 
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Klasa: OT_RodzajKompleksuUslugHotelarskich   
Nazwa: 
Definicja: Rodzaj kompleksu u

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: holelMotel 
hotel lub motel - Hmt 

Definicja: one s  budynki hotelu lub motelu, wraz z 
wszelkimi budowlami i urz dzeniami towarzysz cymi. 

Atrybut:
Nazwa: kemping 

kemping - Kmp 
Definicja: Teren przystosowany do obozowania w namiotach, przyczepach 

kempingowych, domkach kempingowych. 
Atrybut:

Nazwa: osrodekWypoczynkowy 
o rodek wypoczynkowy - Owp 

Definicja: one s  budynki o rodka wypoczynkowego, 
wraz z wszelkimi budowlami i urz dzeniami towarzysz cymi. 

Atrybut:
Nazwa: schroniskoTurystyczne 

schronisko turystyczne - Sct 
Definicja: Teren budynku (wraz z najbli szym otoczeniem) na szlaku turystycznym, 

cy jako miejsce odpoczynku i noclegu dla turystów. 

Klasa: OT_RodzajKompleksuZabytkowoHistorycznego   
Nazwa: rodzaj kompleksu zabytkowo - historycznego 
Definicja: Rodzaj kompleksu u ytkowania terenu (kompleksy zabytkowo - 

historyczne). 
«enumeration» 

Atrybut:
Nazwa: miejscePamieciNarodowej 

miejsce pami ci narodowej - Mpn 
Definicja: Teren, na którym znajduj  si  obiekty szczególnie wa ne z historycznego 

koncentracyjnego, mauzoleum itp. 
Atrybut:

Nazwa: skansen 
skansen - Skn 

Definicja:  gdzie 
eksponowane s  zabytki budownictwa ludowego, sprz ty i narz dzia 
danego regionu. 

Atrybut:
Nazwa: twierdzaForteca 

twierdza lub forteca - Twf 
Definicja: Teren samodzielnej twierdzy w mie cie, budowanej w celu ochrony 

ludno ci i jej mienia (np. Twierdza Modlin) lub te  w krajach podbitych 
stwie mieszka ców (np. Cytadela 

Warszawska). Obecnie cz sto u ytkowany jako muzeum, rzadziej jako 
obiekt wojskowy. 

Atrybut:
Nazwa: zespolMuzealny 
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Klasa: OT_RodzajKompleksuZabytkowoHistorycznego  
Definicja: Teren przeznaczony do gromadzenia eksponatów z ró nych dziedzin, 

w szczególno ci z dziedziny kultury, sztuki, nauki, techniki w celu ich 
przechowywania, konserwacji, naukowego opracowania 
i upowszechniania. 

Atrybut:
Nazwa: zespolPalacowy 

Definicja: Reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych, 
stanowi ca dawniej rezydencj  królewsk , ksi c , magnack , cz sto 
z parkiem, ogrodem i budynkami gospodarczymi. 

Atrybut:
Nazwa: zespolZamkowy 

Definicja: Warowna budowla, przewa nie murowana, stanowi ca zwykle kompleks 
ony z budynków mieszkalnych, gospodarczych 

i innych, otoczony pier cieniem murów z basztami, wie ami, cz sto 
z barbakanem i zwodzonym mostem nad fos . Obecnie najcz ciej 
u ytkowany jako muzeum, lub siedziba placówki naukowo-o wiatowej. 

Klasa: OT_RodzajLotniska  
Nazwa: rodzaj lotniska 
Definicja: Rodzaj lotniska. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: portLotniczy 
porty lotnicze - Prl 

Definicja: Port lotniczy. 
Atrybut:

Nazwa: lotniskoWojskowe 
lotniska wojskowe - Lws 

Definicja: Lotnisko wojskowe. 
Atrybut:

Nazwa: lotniskoInneLadowisko 
lotnisko inne lub l dowisko - Lin 

Definicja: Lotnisko inne lub l dowisko 

Klasa: OT_RodzajPortu  
Nazwa: rodzaj portu 
Definicja: Rodzaj portu. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: wojskowy 
wojskowy - Woj 

Definicja: Port wojskowy. 
Atrybut:

Nazwa: handlowy 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: rybacki 
rybacki - Ryb 

Definicja: Port rybacki. 
Atrybut:



Dziennik Ustaw Nr 279 — 161 — Poz. 1642

 

Klasa: OT_RodzajPortu  
Nazwa: przystanZeglugiPasazerskiej 

przysta eglugi pasa erskiej - Pzp 
Definicja: Przysta eglugi pasa erskiej. 

Klasa: OT_RodzajElektrowni  
Nazwa: rodzaj elektrowni 
Definicja: Rodzaj elektrowni. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: cieplna 
cieplna - Cpl 

Definicja: Elektrownia cieplna. 
Atrybut:

Nazwa: wodna 
wodna - Wdn 

Definicja: Elektrownia wodna. 
Atrybut:

Nazwa: wiatrowa 
wiatrowa - Wtr 

Definicja: Elektrownia wiatrowa. 
Atrybut:

Nazwa: sloneczna 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: atomowa 
atomowa - Atm 

Definicja: Elektrownia atomowa. 

Klasa: OT_RodzajKopalni   
Nazwa: rodzaj kopalni 
Definicja: Rodzaj kopalni. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: odkrywkowa 
odkrywkowa - Odk 

Definicja: Kopalnia odkrywkowa. 
Atrybut:

Nazwa: glebinowa 
binowa - Glb 

Definicja: binowa. 
Atrybut:

Nazwa: otworowa 
otworowa - Otw 

Definicja: Kopalnia otworowa. 

Klasa: OT_RodzajLiniiNapowietrznej  
Nazwa: rodzaj linii napowietrznej 
Definicja: Rodzaj linii napowietrznej. 
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Klasa: OT_RodzajLiniiNapowietrznej  
«enumeration» 

Atrybut:
Nazwa: najwyzszeNapiecie 

linia elektroenergetyczna najwy szego napi cia - NN 
Definicja: i elektrycznej 

pomi dzy dwoma punktami sieci elektroenergetycznej najwy szego 
napi cia. 

Atrybut:
Nazwa: wysokieNapiecie 

linia elektroenergetyczna wysokiego napi cia - WN 
Definicja: i elektrycznej 

wysokiego napi cia. 
Atrybut:

Nazwa: srednieNapiecie 
linia elektroenergetyczna redniego napi cia - SN 

Definicja: i elektrycznej 
redniego napi cia. 

Atrybut:
Nazwa: niskieNapiecie 

linia elektroenergetyczna niskiego napi cia - n/n 
Definicja: i elektrycznej 

niskiego napi cia, dostarczanej do indywidualnych odbiorców. 
Atrybut:

Nazwa: telekomunikacyjna 
linia telekomunikacyjna - LTK 

Definicja:  d wi ków 

Klasa: OT_RodzajMiejscowosci   
Nazwa: rodzaj miejscowo ci 
Definicja: Rodzaj miejscowo ci. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: miasto 
miasto - Ms 

Definicja: Jednostka osadnicza (wyodr bniony przestrzennie obszar zabudowy 
mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany 
przez ludzi) o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych 
posiadaj ca prawa miejskie b d  status miasta nadany w trybie 
okre lonym odr bnymi przepisami. 

Atrybut:
Nazwa: czescMiasta 

cz  miasta - CMs 
Definicja: Wydzielona cz  w obr

Atrybut:
Nazwa: wies 

wie  - Ws 
Definicja: Jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniej cych 

funkcjach rolniczych lub zwi
turystycznych nie posiadaj ca praw miejskich lub statusu miasta. 

Atrybut:
Nazwa: czescWsi 

cz  wsi - CWs 
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Klasa: OT_RodzajMiejscowosci  
Definicja: Wydzielona cz  w obr

Atrybut:
Nazwa: kolonia 

kolonia - Kl 
Definicja: i miejscowo ci poza 

obszar wcze niej istniej cej zabudowy, w szczególno ci: kolonia miasta, 
kolonia wsi. 

Atrybut:
Nazwa: czescKolonii 

cz  kolonii - CKl 
Definicja: Wydzielona cz  w obr

kolonii). 
Atrybut:

Nazwa: osada 
osada - Osd 

Definicja: Niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim o odmiennym 
(wyró niaj cym si ) charakterze zabudowy albo zamieszkana przez 
ludno  zwiazan  z okre lonym miejscem lub rodzajem pracy, 
w szczególno ska, osada le na, osada rybacka, osada 

stwowym gospodarstwie rolnym; osada 
mo e by  samodzielna lub mo e stanowi  cz  innej jednostki 
osadniczej. 

Atrybut:
Nazwa: czescOsady 

cz  osady - COsd 
Definicja: Wydzielona cz  w obr

Atrybut:
Nazwa: osiedle 

osiedle - Osl 
Definicja: cy integraln  cz  miasta lub wsi. 

Atrybut:
Nazwa: przysiolek 

Definicja: onych poza zabudow  wsi stanowi ce 
integraln  cz  wsi. 

Atrybut:
Nazwa: lesniczowka 

le niczówka - Ls 
Definicja: ca za mieszkanie le niczeniu i b d ca 

jednocze nie siedzib  le nictwa. 
Atrybut:

Nazwa: gajowka 
gajówka - Gj 

Definicja: ca funkcj
by le nej 

podle niczych lub gajowych. 
Atrybut:

Nazwa: innyObiekt 
inny obiekt - Inn 

Definicja: Inna jednostka osadnicza. 

Klasa: OT_RodzajMokradla  
Nazwa: 



Dziennik Ustaw Nr 279 — 164 — Poz. 1642

 

Klasa: OT_RodzajMokradla  
Definicja: 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: bagno 
bagno - Bg 

Definicja: Obszar zabagniony, potocznie nazywany bagnem, jest obszarem trwale 
nasyconym wod  stanowi c to ci gruntu, 
poro ni ty ro linno ci  przystosowan  do wyst puj cych tu specyficznych 
warunków rodowiska. Bagno powstaje tam, gdzie jest utrudnion
wód opadowych ze wzgl
wkl e. Bagno powstaje tak e na tych 

 blisko powierzchni 
terenu powoduj c jego podtapianie. Powstaje równie  w wyniku 
zarastania zbiorników wodnych. 

Atrybut:
Nazwa: terenPodmokly 

Definicja: Teren nasycony wod  w stopniu utrudniaj cym przejazd pojazdami 
o e wyst powa

linno  krzaczasta i trawiasta. 
Atrybut:

Nazwa: mokradlo 

Definicja: Tereny okresowo lub stale zabagnione, podtopione lub pokryte warstw

Klasa: OT_MaterialNawierzchni   
Nazwa: 
Definicja: 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: beton 
beton - Bt 

Definicja: Nawierzchnia betonowa, ten rodzaj nawierzchni nie obejmuje kostki 

Atrybut:
Nazwa: bruk 

bruk - Br 
Definicja: Nawierzchnia utwardzona za pomoca kamieni polnych, otoczaków, itp. 

Atrybut:
Nazwa: klinkier 

klinkier - Kl 
Definicja: Nawierzchnia z bloczków klinkierowych. 

Atrybut:
Nazwa: kostkaKamienna 

kostka kamienna - Kk 
Definicja: Kostka kamienna. 

Atrybut:
Nazwa: kostkaPrefabrykowana 

kostka prefabrykowana - Kp 
Definicja: Kostka prefabrykowana (w szczególno ci trylinka, kostka brukowa). 

Atrybut:
Nazwa: masaBitumiczna 
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Klasa: OT_MaterialNawierzchni  
masa bitumiczna - Mb 

Definicja: na w budownictwie 
drogowym. 

Atrybut:
Nazwa: plytyBetonowe 

plyty betonowe - Pb 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: tluczen 

 - Tl 
Definicja:  ziarna 

i one s
lub sze cianu. 

Atrybut:
Nazwa: zwir 

wir - Zw 
Definicja: o lu nej postaci, 

ona z otoczaków o rednicy wi kszej ni  2 mm do kilku cm. 
Atrybut:

Nazwa: gruntNaturalny 
grunt naturalny - Gr 

Definicja: Nawierzchnia utworzona z gruntu macierzystego.  
Atrybut:

Nazwa: stabilizacjaZwiremLubZuzlem 
stabilizacja wirem lub u lem - Gz 

Definicja: Nawierzchnia stabilizowana u lem lub wirem. 
Atrybut:

Nazwa: nawierzchniaTwarda 
nawierzchnia twarda - T 

Definicja: Nawierzchnia twarda. 
Atrybut:

Nazwa: nawierzchniaUtwardzona 
nawierzchnia utwardzona - U 

Definicja: Nawierzchnia utwardzona. 
Atrybut:

Nazwa: nawierzchniaGruntowa 
nawierzchnia gruntowa - G 

Definicja: Nawierzchnia gruntowa. 

Klasa: OT_RodzajObiektuKomunikacyjnego  
Nazwa: rodzaj obiektów komunikacyjnych 
Definicja: Rodzaj obiektów komunikacyjnych. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: ekranAkustyczny 
ekran akustyczny - Eka 

Definicja: ca 
funkcje d wi ca otoczenie od 
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Klasa: OT_RodzajObiektuKomunikacyjnego  
Atrybut:

Nazwa: pasStartowy 
pas startowy - Pst 

Definicja: (Inaczej droga startowa) zasadnicza cz  pola wzlotów lotniska o 
sztucznej utwardzonej nawierzchni (betonowej, asfaltowo-betonowej) 
lub na mniejszych lotniskach, naturalnej (trawiastej znanej równie  jako 
darniowej, wirowej), przeznaczona do startów i l dowa  samolotów 
(rzadziej 

Atrybut:
Nazwa: przejscieGraniczne 

przej cie graniczne - Pgr 
Definicja: Miejsce na granicy ustalone pomi dzy pa stwami na drodze umów 

mi dzypa ce do jej przekraczania zarówno przez 
podró nych, jak i pojazdy. Ze wzgl  funkcj  rozró niamy 
przej ejowe oraz 
morskie i lotnicze. 

Atrybut:
Nazwa: przystanekAutobusowyTramwajowy 

przystanek autobusowy lub tramwajowy - Pat 
Definicja: Odpowiednio oznaczone miejsce zatrzymywania si  pojazdów 

samochodowej komunikacji publicznej przeznaczone do wsiadania 
lub wysiadania pasa erów z pojazdu na danej linii komunikacyjnej. Cz sto 
w pobli u przystanku zlokalizowane s  wiaty przystankowe. 

Atrybut:
Nazwa: przystanekKolejowy 

przystanek kolejowy - Pkl 
Definicja: Miejsce zatrzymywania si  poci gów, umo liwiaj ce podró nym wej cie 

lub opuszczenie poci gu. 
Atrybut:

Nazwa: schody 
schody - Sch 

Definicja: Konstrukcja budowlana, której zadaniem jest powi zanie komunikacyjne 
ró nych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego. 

 si  
z rozdzielaj cych poszczególne biegi spoczników i por czy. 

Atrybut:
Nazwa: sygnalizatorSwietlny 

sygnalizator wietlny - Swt 
Definicja: Urz wietlnych na lotniskach 

lub przy wej ciach do portu. 
Atrybut:

Nazwa: wejscieDoStacjiMetra 
wej cie do stacji metra - Wmt 

Definicja: Miejsce wej cia lub wyj cia ze stacji metra. 
Atrybut:

Nazwa: miejscePoboruOplat 
e - Mpo 

Definicja: Zadaszone miejsce z bramkami, kasami i oddzielonymi od siebie 
 utworzone w celu 

Klasa: OT_RodzajObiektuOrientacyjnego  
Nazwa: rodzaj obiektu orientacyjnego 
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Klasa: OT_RodzajObiektuOrientacyjnego  
Definicja: Rodzaj obiektu orientacyjnego. 

«CodeList» 
Atrybut:

Nazwa: bunkierSchron 
bunkier lub schron - Bun 

Definicja: Budowla, najcz ciej z elbetu przeznaczona do ochrony osób i sprz tu 
 bojowych. 

Atrybut:
Nazwa: figuraKapliczkaKrzyz 

figura, kapliczka lub krzy  przydro ny - Fgk 
Definicja: eligijnego zwykle 

murowany lub drewniany, znajduj cy si  najcz ciej przy drodze. 
Atrybut:

Nazwa: fontanna 
fontanna - Ftn 

Definicja: dzenie wyrzucaj ce wod  pod ci nieniem, 
 z basenu i trzonu z dysz . 

Atrybut:
Nazwa: murHistoryczny 

mur historyczny - Mhi 
Definicja: ny ludno ci, wojska 

i sprz tu wojskowego (mury obronne, barbakany, reduty itp.). 
Atrybut:

Nazwa: mogilaOdosobniona 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: pomnik 
pomnik - Pmn 

Definicja: biarskie lub architektoniczno-
rze biarskie wzniesione ku czci osoby, dla upami tnienia wydarzenia lub 

cznie artystyczne, najcz ciej w formie pos gu, obelisku, 
kolumny, budowli. 

Atrybut:
Nazwa: pomostMolo 

pomost lub molo - Pom 
Definicja: Pomost spacerowy zbudowany prostopadle lub uko nie do linii brzegowej; 

y te
Atrybut:

Nazwa: ruinaZabytkowa 
ruina zabytkowa - Rzb 

Definicja: Ruiny, gruzy, szcz tki budowli o warto ci historycznej, naukowej 
lub artystycznej, podlegaj ce ochronie prawnej (w Polsce wpisywane 
do rejestru zabytków). 

Atrybut:
Nazwa: studniaGlebinowa 

binowa - Sgl 
Definicja: cz cy powierzchni  gruntu 

bokimi warstwami wodono cy do wydobywania wody. 
Ujmuje wod  ze znacznie wi boko ci ni  studnia kopana czy 
z filtrem wbijanym. 

Atrybut:
Nazwa: szklarnia 
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Klasa: OT_RodzajObiektuOrientacyjnego  
szklarnia (nieb d ca budynkiem) - Skl 

Definicja: Zamkni ci oszklone pomieszczenie, nie b d ce budynkiem 
w rozumieniu przepisów budowlanych, w którym dzi ki optymalnemu 
wykorzystaniu adu 
powietrza, wilgotno ci i innych czynników wytwarza si  sztucznie 
mikroklimat odpowiedni dla rozwoju i wzrostu uprawianych w nim ro lin.

Atrybut:
Nazwa: wiataAltana 

wiata lub altana - Wal 
Definicja: ca si

lub przeszklona konstrukcja dachowa nad sieni  lub dziedzi cem domu 
mieszkalnego. 

Atrybut:
Nazwa: wiatrak 

wiatrak (nieb d cy budynkiem) - Wtr 
Definicja:  cz  stanowi urz ce 

do wyzyskiwania energii wiatru za pomoc ych 
c si  one np. 

arnami miel cymi ziarno czy mechanizmami pompuj cymi wod , 
nie tak e pr dnicami wytwarzaj cymi energi  elektryczn . 

Obecnie nieczynne, cz sto zniszczone. 
Atrybut:

Nazwa: wiezaObserwacyjna 
wie a obserwacyjna - Wwk 

Definicja: Wysoka budowla, konstrukcja techniczna nieb d ca budynkiem 
najcz ca celom obserwacyjnym. 

Atrybut:
Nazwa: wodowskaz 

wodowskaz - Wdw 
Definicja: Przyrz d wskazuj cy poziom wody w zbiorniku, np. w rzece, kotle 

parowym; w szczególno
cy na zasadzie naczy

czonych. 

Klasa: OT_RodzajObiektuPrzyrodniczego   
Nazwa: rodzaj obiektu przyrodniczego 
Definicja: Rodzaj obiektu przyrodniczego. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: drzewoGrupaDrzew 
drzewo lub grupa drzew - Dwo 

Definicja: Wieloletnia ro dach 
ziach), tworz cych koron  lub skupisko drzew 

o powierzchni do 80 m2. 
Atrybut:

Nazwa: glazNarzutowyGrupa 

Definicja: Du y (powy ej 1 m) okruch lub blok skalny przeniesiony przez lodowiec, 
ów. 

Atrybut:
Nazwa: kepaKrzewow 

k pa krzewów - Kkr 
Definicja: Ro lina drzewiasta (jedna lub kilka) o wys. 0,5 do 5 m ziaj ca si
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Klasa: OT_RodzajObiektuPrzyrodniczego  
tu  nad ziemi ca jednego, wyra nego pnia; 
w szczególno ci leszczyna, lilak, bez, kruszyna, czeremcha, ró a, forsycja. 

Atrybut:
Nazwa: kepaKosodrzewiny 

k pa kosodrzewiny - Kko 
Definicja: Kosodrzewina, (kosówka, sosna górska) krzewiasty gatunek sosny 

wyst puj cy w górach powy ej górnej granicy lasu.  
Atrybut:

Nazwa: liniaOddzialowa 

Definicja: Wyci ty w drzewostanie pas drzew nie b d cy drog
obszarów le nych na odr bne terytorialnie obszary. 

Atrybut:
Nazwa: malyLas 

Definicja: Zwarte skupisko drzew o powierzchni od 80 m2 do 1000 m2. 
Atrybut:

Nazwa: odosobnionaSkala 

Definicja: Odosobniona, niewielka forma terenu, na której powierzchni widoczna 
ci baszta, iglica, grzyb itp. 

Atrybut:
Nazwa: pasKrzakowZywoplot 

pas krzewów lub 
Definicja: ci 2m) lub krzewów, tworz cych 

zwarty, g sty szereg, odpowiednio przystrzy y do ogradzania 
ogrodów, obramowania kwater itp. Jako  równie
rosn ce pojedynczo i nie tworz  dróg, 
rowów, rzek, skarp. 

Atrybut:
Nazwa: progSkalny 

próg skalny - Psk 
Definicja: Wyst ci 0,5 do 2,0 m 

powoduj cy zwi kszenie spadku wody. 
Atrybut:

Nazwa: rzadDrzew 
rz d drzew - Rdr 

Definicja: W ci pomi dzy 
drzewami s  mniejsze lub równe 10 m. 

Atrybut:
Nazwa: wejscieDoJaskini 

wej cie do jaskini - Wdj 
Definicja: Naturalna pró

jej krzepni cia lub uformowana po utworzeniu si
ró norakich procesów geologicznych. Najcz stszym procesem 
prowadz cym do powstania jaskini s

Atrybut:
Nazwa: wodospad 

wodospad - Wds 
Definicja: Miejsce pionowego spadku wody spowodowanego ró nic  poziomów dna 

koryta rzeki lub potoku. 
Atrybut:

Nazwa: zrodlo 
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Klasa: OT_RodzajObiektuPrzyrodniczego  

Definicja: a powierzchni . 

Klasa: OT_RodzajObszaruWody  
Nazwa: rodzaj obszaru wody 
Definicja: Rodzaj obszaru wody. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: wodyMorskie 
wody morskie - Pm 

Definicja: Do polskich obszarów wód morskich wewn trznych zalicza si : 
• cz  Jeziora Nowowarpie skiego i cz  Zalewu Szczeci skiego 

wraz ze win  i Dziwn  oraz Zalewem Kamie skim, znajduj ca si
na wschód od granicy pa stwowej mi dzy Rzeczpospolit  Polsk
a Republik  Federaln  Niemiec, oraz rzeka Odra pomi dzy Zalewem 
Szczeci skim a wodami portu Szczecin, 

• cz  Zatoki Gda skiej zamkni ta lini  podstawow  biegn c
dnych 54°37´36" szeroko ci geograficznej 

ci geograficznej wschodniej (na Mierzei 
dnych 54°22´12" szeroko ci 

ci geograficznej 
wschodniej (na Mierzei Wi lanej), 

• cz  Zalewu Wi lanego, znajduj ca si
od granicy pa stwowej mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Federacj
Rosyjsk  na tym Zalewie 

• wody portów okre lone od strony morza lini cz c  najdalej 
wysuni dzenia portowe, stanowi ce integraln
cz  systemu portowego. 

Atrybut:
Nazwa: wodyPlynace 

ce - Pp 
Definicja: Obszary zaj ce w rzekach, potokach górskich, 

e przez niektóre zbiorniki sztuczne, przez które 
 rzeki. 

Atrybut:
Nazwa: wodyStojace 

wody stoj ce - Ps 
Definicja: Obszary zaj te przez wody stoj ce w jeziorach naturalnych i sztucznych. 

Klasa: OT_RodzajPodporyLiniiNapowietrznej   
Nazwa: rodzaj podpory linii napowietrznej 
Definicja: Rodzaj podpory linii napowietrznej. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: dzwigar 
d wigar - D 

Definicja: cy w szczególno ci 
do podtrzymywania przewodów linii energetycznej wysokiego napi cia. 

Atrybut:
Nazwa: slup 

Definicja: cy w szczególno ci 
do podtrzymywania przewodów linii energetycznej niskiego i redniego 
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Klasa: OT_RodzajPodporyLiniiNapowietrznej  
napi cia. 

Klasa: OT_RodzajPojazduSzynowego   
Nazwa: rodzaj pojazdu szynowego 
Definicja: Rodzaj pojazdu szynowego. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: kolej 
kolej - Kol 

Definicja: gni tych ze sob  pojazdów kolejowych (w odpowiedniej 
konfiguracji mog  to by
trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) po czonych 
z co najmniej jedn  czynn  lokomotyw  albo maj cych samodzielny 
nap d, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposa ony 

o drogi albo b d cy 
w drodze. 

Atrybut:
Nazwa: metro 

metro - Mtr 
Definicja: Metro to potoczne okre lenie (wywodz ce si  od ang. Metropolitan 

Railway) szybkiej kolei miejskiej, z niezale
lub cz ciowo, podziemnym korytarzem. Charakteryzuje si  wysokimi 
peronami, wagonami je d
wielowagonowych, rozwijaj cymi wysok  pr dko  i osi gaj cymi du e 
przyspieszenia, na torach oddzielonych od innego typu ruchu specjaln
sygnalizacj . 

Atrybut:
Nazwa: tramwaj 

tramwaj - Trm 
Definicja: cy do transportu miejskiego, poruszaj cy si

w ruchu mieszanym po jezdni lub na wydzielonym albo niezale nym 
torowisku. 

Klasa: OT_RodzajPrzeprawy   
Nazwa: rodzaj przeprawy 
Definicja: Rodzaj przeprawy. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: brod 
bród - Br 

Definicja: niku wodnym 
umo liwiaj ce przy niskich i rednich stanach wody przepraw  na drugi 
brzeg. 

Atrybut:
Nazwa: przeprawaLodziami 

Definicja: ci towarów. 
Atrybut:

Nazwa: przeprawaPromowa 
przeprawa promowa - Pr 

Definicja: Przeprawa promowa jest cz ci cz ca brzegi 
. 



Dziennik Ustaw Nr 279 — 172 — Poz. 1642

 

Klasa: OT_RodzajPrzewoduRurowego  
Nazwa: rodzaj przewodu rurowego 
Definicja: Rodzaj przewodu rurowego. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: benzynowy 
benzynowy - B 

Definicja: Ruroci g pozwalaj  
paliwa stosowanego do nap du samochodów, samolotów i niektórych 
innych urz dze  posiadaj cych silnik spalinowy. 

Atrybut:
Nazwa: cieplowniczy 

cieplowniczy - C 
Definicja: Ruroci g pozwalaj cy na transport energii cieplnej, najcz ciej przy 

Atrybut:
Nazwa: gazowy 

gazowy - G 
Definicja: Ruroci g pozwalaj cy na transport gazu ziemnego. 

Atrybut:
Nazwa: kanalizacji 

kanalizacji - K 
Definicja: Ruroci g pozwalaj

Atrybut:
Nazwa: naftowy 

naftowy - N 
Definicja: Ruroci g przeznaczony do transportu ropy naftowej. 

Atrybut:
Nazwa: wodociagowy 

wodociagowy - W 
Definicja: Wodoci g pozwalaj cy na transport wody. 

Klasa: OT_RodzajRezerwatu   
Nazwa: rodzaj rezerwaru 
Definicja: Rodzaj rezerwaru. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: lesny 
le ny - Ls 

Definicja: Definicja zgodna z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska, z dnia 
30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów 
przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533). 

Atrybut:
Nazwa: wodny 

wodny - Wd 
Definicja: Definicja zgodna z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska, z dnia 

30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów 
przyrody. 

Atrybut:
Nazwa: stepowy 

stepowy - St 
Definicja: Definicja zgodna z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska, z dnia 

30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów 
przyrody. 
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Klasa: OT_RodzajRezerwatu  
Atrybut:

Nazwa: slonoroslowy 
lowy - Sl 

Definicja: Definicja zgodna z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska, z dnia 
30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów 
przyrody. 

Atrybut:
Nazwa: faunistyczny 

faunistyczny - Fn 
Definicja: Definicja zgodna z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska, z dnia 

30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów 
przyrody. 

Atrybut:
Nazwa: florystyczny 

florystyczny - Fl 
Definicja: Definicja zgodna z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska, z dnia 

30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów 
przyrody. 

Atrybut:
Nazwa: torfowiskowy 

torfowiskowy - Tf 
Definicja: Definicja zgodna z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska, z dnia 

30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów 
przyrody. 

Atrybut:
Nazwa: przyrodyNieozywionej 

przyrody nieo ywionej - Pn 
Definicja: Definicja zgodna z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska, z dnia 

30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów 
przyrody.. 

Atrybut:
Nazwa: krajobrazowy 

krajobrazowy - Kr 
Definicja: Definicja zgodna z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska, z dnia 

30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów 
przyrody. 

Klasa: OT_RodzajRoslinnosciTerenuRolnego  
Nazwa: rodzaj ro linno ci terenu rolnego 
Definicja: Rodzaj ro linno ci terenu rolnego. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: roslinnoscTrawiasta 
ro linno  trawiasta - Rt 

Definicja: Grunty pokryte zwart  wieloletni  ro linno ci on  z licznych 
gatunków wieloletnich traw, ro ytkowane jako 

ki ko ne lub do okresowego wypasu, dla obszarów górskich hale 

Atrybut:
Nazwa: gruntOrny 

uprawa na gruntach ornych - Gr 
Definicja: ty przez ro liny polowe 

uprawiane na gruntach ornych. 
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Klasa: OT_RodzajRoslinnosciTerenuZabudowy  
Nazwa: rodzaj ro linno ci w terenie zabudowanym 
Definicja: Rodzaj ro linno ci w terenie zabudowanym. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: brak 
brak - Br 

Definicja: Brak istotnej formacji ro linnej z topograficznego puktu widzenia.  
Atrybut:

Nazwa: brakPlacTwardy 
brak – plac twardy - Bl 

Definicja: Brak ro linno ci, nawierzchnia bitumiczna, betonowa lub z kostki 
prefabrykowanej. 

Atrybut:
Nazwa: drzewa 

drzewa - Dr 
Definicja: Formy ro linne o charakterze zadrzewionego parku lub lasu. 

Atrybut:
Nazwa: sad 

sad - Sd 
Definicja: Sad. 

Atrybut:
Nazwa: trawa 

trawa - Tr 
Definicja: Ro linno  trawiasta. 

Klasa: OT_RodzajRowuMelioracyjnego   
Nazwa: rodzaj rowu melioracyjnego 
Definicja: Rodzaj rowu melioracyjnego. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: zbiorczy 
zbiorczy - Rzb 

Definicja: Rów zbiorczy odprowadza lub doprowadza wod  do rowów mniejszych. 
Atrybut:

Nazwa: zwykly 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: rowMelioracyjny 
rów melioracyjny - RM 

Definicja: Ma zastosowanie dla BDOO. 

Klasa: OT_RodzajRzeki   
Nazwa: rodzaj rzeki 
Definicja: Rodzaj rzeki. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: rzeka 
rzeka - Rz 

Definicja: ko ci 
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Klasa: OT_RodzajRzeki  
w wy czenia strumieni 

zabagnionego. O ile nie istniej  precyzyjne dane, za rzek  przyjmuje si
ciek z nazw

Atrybut:
Nazwa: strumienPotokLubStruga 

strumie , potok lub struga - St 
Definicja: cy do rzeki. Strumienie 

 w terenie o ró nicowanej rze bie, w w

S  najcz ciej spotykane na pogórzach i w najwy szych partiach 
pojezierzy; O ile nie istniej  precyzyjne dane, za strumie  lub strug
(na terenach równinnych) oraz potok (na terenach górskich) przyjmuje si

do kilkudziesi ciu 
kilometrów kwadratowych, najcz

Atrybut:
Nazwa: rzekaStrumienPotokLubStruga 

rzeka, strumie , potok lub struga - RS 
Definicja: Ma zastosowanie dla BDOO. 

Klasa: OT_RodzajGruntuNieuzytkowanego  
Nazwa: rodzaj gruntu nieu ytkowanego 
Definicja: Rodzaj terenu bez ro linno ci. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: piargUsypiskoRumowiskoSkalne 
piarg, usypisko lub rumowisko skalne - Skl 

Definicja: Obszar pokryty blokami skalnymi lub pokruszonym mat
ce si  u podnó a 

stoków górskich. 
Atrybut:

Nazwa: terenKamienisty 
teren kamienisty - Kam 

Definicja: Teren pokryty wietrzelin  skaln
skalnym). 

Atrybut:
Nazwa: terenPiaszczystyZwirowy 

teren piaszczysty lub wirowy - Psk 
Definicja: Teren pokryty piaskiem lub wirem nie posiadaj cy pokrywy ro linnej: 

piaski nabrze ne lub przybrze ne, piaski ruchome, pla e itp. 
Atrybut:

Nazwa: pozostaleGruntyNieuzytkowane 
ytkowane - Inn 

Definicja: linno ci. 
Atrybut:

Nazwa: gruntNieuzytkowany 
grunt nieu ytkowany - GN 

Definicja: Grunt nieu ytkowany. 
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Klasa: OT_RodzajTerenuKomunikacyjnego  
Nazwa: rodzaj terenu komunikacyjnego 
Definicja: Rodzaj terenu komunikacyjnego. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: terenPodDrogaKolowa 
teren pod drog  - Dkw 

Definicja: Teren zaj ty pod jezdnie, pobocza i urz dzenia przeznaczone 
du 

na ograniczenia w ruchu, równie  drogi gdzie odbywa si cznie ruch 
pieszy). 

Atrybut:
Nazwa: terenPodTorowiskiem 

teren pod torowiskiem - Trw 
Definicja: Teren zaj ty przez tory pojazdów szynowych (drogi szynowe) oraz 

urz chu (torowiska 
kolejowe i tramwajowe, rampy, bocznice kolejowe itp.). 

Atrybut:
Nazwa: terenPodDrogaKolowaTorowiskiem 

teren pod drog  i torowiskiem - Dtr 
Definicja: Teren zaj ty przez bezpo rednio s siaduj ce lub jednocze nie wyst puj ce 

jezdnie i torowiska wraz z urz dzeniami przeznaczonymi 
. 

Atrybut:
Nazwa: terenPodDrogaLotniskowa 

teren pod drog  lotniskow  - Ltn 
Definicja: Teren o nawierzchni twardej, na którym odbywa si

l dowanie i startowanie statków powietrznych. Obejmuje pasy startowe, 
we samolotów. 

Atrybut:
Nazwa: terenPodDrogamiKolowymiSzynowymiLotniskowymi 

teren pod drogami kolowymi, szynowymi lub lotniskowymi - TK 
Definicja: ymi. 

Klasa: OT_RodzajTerenuKrzewiastego  
Nazwa: rodzaj terenów ro linno ci krzewiastej 
Definicja: Rodzaj terenów ro linno ci krzewiastej. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: zaroslaKosodrzewiny 
zaro la kosodrzewiny - Kos 

Definicja: Teren pokryty zwarcie rosn cymi krzakami kosodrzewiny. Wyst puje 
na terenach górskich w pi trze powy ej regla górnego. 

Atrybut:
Nazwa: zaroslaKrzewow 

zaro la krzewów - Krz 
Definicja: Teren pokryty zwarcie rosn cymi krzakami (z wyj tkiem kosodrzewiny). 

Atrybut:
Nazwa: roslinnoscKrzewiasta 

ro linno  krzewiasta - RK 
Definicja: Ro linno  krzewiasta. 
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Klasa: OT_RodzajTerenuLesnegoLubZadrzewionego  
Nazwa: rodzaj terenu le nego i zadrzewionego 
Definicja: Rodzaj terenu le nego i zadrzewionego. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: las 
las - Las 

Definicja: Zwarty kompleks le
ro linnej dominuj

zwarcie rosn ce drzewa powy ej 2 m wysoko ci. 
Atrybut:

Nazwa: zagajnik 
zagajnik - Zag 

Definicja: Ekosystem, w którym dominuj  zwarcie rosn ce drzewa o redniej 
wysoko ci poni ej 2 m. Do zagajników zaliczamy tak

Atrybut:
Nazwa: zadrzewienie 

zadrzewienie - Zdr 
Definicja: Grunty poro ni te drzewami, bez nej. Na terenie tym mo e 

wyst powa  równie  ro linno  krzewiasta. Najcz ciej zadrzewienie 
wyst puje na terenach nadrzecznych, letniskowych i rekreacyjnych, 
cmentarzach, parkach itp. 

Atrybut:
Nazwa: terenLesnyZadrzewiony 

teren le ny i zadrzewiony - LZ 
Definicja: Teren le ny i zadrzewiony.  

Klasa: OT_RodzajTerenuNiezabudowanego  
Nazwa: 
Definicja: 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: terenPodUrzadzeniamiTechnicznymiBudowlami 
teren pod urz dzeniami technicznymi lub budowlami - Urz 

Definicja: Teren zaj ty przez ró nego rodzaju urz dzenia, najcz ciej na terenie 
ci suwnice, maszty 

telekomunikacyjne, ruroci gi, ta moci gi oraz cz ci cmentarza 

Atrybut:
Nazwa: terenPrzemyslowoSkladowy 

Definicja: Teren, najcz ciej w obr
remontowych, baz transportowych, poza zabudow
magazynow
ró wymagaj cych 
zadaszenia, a tak e teren nie u ytkowany i komunikacyjny wewn trz 

Atrybut:
Nazwa: terenNiezabudowany 

teren niezabudowany - TN 
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Klasa: OT_RodzajTerenuNiezabudowanego  
Definicja: Teren niezabudowany. 

Klasa: OT_RodzajTerenuSkladowaniaOdpadow  
Nazwa: 
Definicja: 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: terenSkladowaniaOdpadowKomunalnych 

Definicja: Teren gromadzenia odpadów komunalnych, obszar wysypiska mieci. 
Atrybut:

Nazwa: terenSkladowaniaOdpadowPrzemyslowych 

Definicja: Teren gromadzenia odpadów hutniczych lub innych pow

Atrybut:
Nazwa: skladowiskoOdpadow 

Definicja: nych. Wyst puje 
w BDOO. 

Klasa: OT_RodzajTerenuUprawTrwalych  
Nazwa: 
Definicja: 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: ogrodkiDzialkowe 

Definicja: pobli u, przeznaczony 
do uprawy warzyw, owoców, kwiatów oraz rekreacji z altanami, wiatami 
lub niewielkimi obiektami budowlanymi. 

Atrybut:
Nazwa: plantacja 

plantacja - Pln 
Definicja: Obszar wieloletniej plantacji krzewów owocowych (porzeczka, agrest, 

winoro l itp.) lub ro
Do plantacji zaliczamy tak e uprawy ro lin rozsadowych w szczególno ci 

Atrybut:
Nazwa: sad 

sad - Sad 
Definicja: Obszar o zwartym nasadzeniu drzew owocowych. 

Atrybut:
Nazwa: szkolkaLesna 

na - Szl 
Definicja: Obszar ziemi, cz sto podzielony na poletka, z wysianymi 

lub wysadzonymi ro linami, w celu produkcji sadzonek drzew le nych. 
Atrybut:

Nazwa: szkolkaRoslinOzdobnych 
lin ozdobnych - Szr 

Definicja: Obszar ziemi z wysadzonymi ro linami, w celu produkcji sadzonek ro lin 
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Klasa: OT_RodzajTerenuUprawTrwalych  
ozdobnych. 

Klasa: OT_RodzajToru   
Nazwa: rodzaj toru. 
Definicja: Rodzaj toru. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: torNormalny 
tor normalny - Tn 

Definicja: Rozstaw toru = 1435 mm. 
Atrybut:

Nazwa: torSzeroki 
tor szeroki - Ts 

Definicja: Rozstaw toru wi kszy od 1435 mm. 
Atrybut:

Nazwa: torWaski 
tor w ski - Tw 

Definicja: Rozstaw toru mniejszy od 1435 mm. 

Klasa: OT_RodzajTrakcji   
Nazwa: rodzaj trakcji 
Definicja: Rodzaj trakcji. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: niezelektryfikowana 
niezelektryfikowana - Nz 

Definicja: Rodzaj trakcji na której nie jest mo liwe poruszanie si
kolejowych o nap dzie elektrycznym. 

Atrybut:
Nazwa: zelektryfikowana 

zelektryfikowana - Z 
Definicja: Rodzaj trakcji umo liwiaj cy poruszanie si

z nap dem elektrycznym. 

Klasa: OT_RodzajUmocnienia  
Nazwa: rodzaj umocnienia 
Definicja: Rodzaj umocnienia. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: falochron 
falochron - Flc 

Definicja: Budowla chroni em 
do nich fal i rumowiska. 

Atrybut:
Nazwa: ostroga 

ostroga - Ost 
Definicja: Budowla wodna w postaci szczelnej lub a urowej przegrody, wysuni tej 

z brzegu w poprzek rzeki lub prostopadle do brzegu morza. Jest stosowana 
w celu ochrony brzegu przed erozj  oraz formowania nurtu rzeki. 

Atrybut:
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Klasa: OT_RodzajUmocnienia  
Nazwa: scianaOporowa 

ciana oporowa - Sop 
Definicja: Pionowa ciana zabezpieczaj ca nasyp i wykop przy drodze lub torach 

kolejowych, zbudowana z betonu, kamienia, pali stalowych lub 
betonowych. 

Atrybut:
Nazwa: umocnienieBrzegu 

umocnienie brzegu - Ubr 
Definicja: 

Klasa: OT_RodzajUrzadzeniaTechnicznego  
Nazwa: rodzaj urz dzenia technicznego 
Definicja: Rodzaj urz dzenia technicznego. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: szybNaftowyLubGazowy 
szyb naftowy lub gazowy - Sng 

Definicja: dze cych do wydobywania ropy naftowej lub gazu 
onych w bezpo rednim s siedztwie otworu wiertniczego. 

Atrybut:
Nazwa: ujecieWody 

uj cie wody - Uwd 
Definicja: dze , budowli i sieci przewodów z armatur , przeznaczony 

ych lub 
leczniczych. 

Atrybut:
Nazwa: transformator 

transformator - Trn 
Definicja: Urz ce do obni ania napi cia energii elektrycznej 

cej z linii wysokiego napi cia do warto ci ni szej (zwykle 
220V) i kierowania tak przetworzonej energii do odbiorców. 

Atrybut:
Nazwa: zespolTransformatorow 

Definicja: Grupa transformatorów na terenie podstacji elektrycznej. 
Atrybut:

Nazwa: zespolDystrybutorowPaliwa 

Definicja: dze  na stacji paliw, z których czerpie si  benzyn  lub gaz 
do pojazdów mechanicznych. 

Atrybut:
Nazwa: zespolUrzadzenStacjiMeteorologicznej 

dze  stacji meteorologicznej - Zum 
Definicja: Obszar, na którym znajduj  si  meteorologiczne urz dzenia pomiarowe. 

Zadaniem stacji jest systematyczne dostarczanie wyników pomiarów 
i obserwacji podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych. 

Atrybut:
Nazwa: zespolUrzadzenTerminaluRopyNaftowejLubMaterialowRopopochodnych 

dze ych 
- Zrp 

Definicja: Budowle b d ce cz ci cych si
przetwórstwem ropy. 
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Klasa: OT_RodzajUrzadzeniaTransportowego  
Nazwa: rodzaj urz dzenia transportowego 
Definicja: Rodzaj urz dzenia transportowego. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: kolejLinowa 
kolej linowa - Kln 

Definicja: Kolej napowietrzna lub naziemna, poruszana za pomoc  lin 
cuchów, stosowana do przewozu turystów, narciarzy, a tak e 

Atrybut:
Nazwa: obrotnicaKolejowa 

obrotnica kolejowa - Okl 
Definicja: cy do obracania lokomotyw. 

Atrybut:
Nazwa: suwnica 

suwnica - Suw 
Definicja: Urz ce si  z przesuwanej konstrukcji no nej, 

je d cego po niej wózka, zaopatrzonego w urz dzenie do podnoszenia 
ci cych do przemieszczania konstrukcji. 

Atrybut:
Nazwa: tasmociag 

ta moci g - Tsm 
Definicja: ników ta

cz sto u ywany w górnictwie. 
Atrybut:

Nazwa: wyciagNarciarski 
wyci g narciarski - Wnr 

Definicja: Urz dzenie do przewozu narciarzy z poziomu ni szego na wy szy. 

Klasa: OT_Wyznanie  
Nazwa: wyznanie 
Definicja: Wyznanie. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: chrzescijanskie 
chrze cija skie - 1 

Definicja: Wyznanie chrze cija skie. 
Atrybut:

Nazwa: inne 
inne - 0 

Definicja: Wyznania inne ni  chrze cija skie. 

Klasa: OT_RodzajZabudowy  
Nazwa: rodzaj zabudowy 
Definicja: Rodzaj zabudowy. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: wielorodzinna 
wielorodzinna - Wld 

Definicja: Zabudowa g sta lub zwarta na obszarach centrów miast, stanowi ca 
cych do siebie budynków (kamienic) oraz wolnostoj ce, 

wielopi trowe budynki mieszkalne, charakterystyczne dla obszarów 
onych poza 
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Klasa: OT_RodzajZabudowy  
tworz  tej 
zabudowy s  wyst puj ce pomi dzy budynkami mieszkalnymi pawilony 

eleni urz dzonej, 
drogi dojazdowe i alejki. 

Atrybut:
Nazwa: jednorodzinna 

jednorodzinna - Jrd 
Definicja:  nisk , z domami 1 – 2 pi

budowlane stykaj  si  ze sob , tworz c wyra n  lini  zabudowy, 
wyznaczon  zwykle przez ogrodzenia. Do zabudowy jednorodzinnej 
zaliczamy tak e budynki w zabudowie szeregowej i zabudow  zagrodow . 
Oprócz budynków mieszkalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej 
mog  znajdowa  si  trawniki, sady, ogródki, gara e oraz inne budynki 
i urz
przetwórstwa rolno-spo
spichlerze, budynki inwentarskie). 

Atrybut:
Nazwa: przemyslowoSkladowa 

Definicja: Teren zabudowy zwartej, g stej lub lu
e zalicza si

szklarni, ferm hodowlanych, oczyszczalni. 
Atrybut:

Nazwa: handlowoUslugowa 

Definicja: Teren zabudowy zwartej, g stej lub lu  si  pawilony 

Atrybut:
Nazwa: pozostalaZabudowa 

Definicja: S  to tereny zabudowy zwartej, g stej lub lu nej, nie zaklasyfikowane 
do innych rodzajów zabudowy w szczególno ci tereny zabudowy 

Klasa: OT_GromadzonaSubstancja   
Nazwa: gromadzona substancja 
Definicja: Rodzaj gromadzonej substancji. 

«CodeList» 
Atrybut:

Nazwa: benzyna 
benzyna - Bnz 

Definicja: Benzyna. 
Atrybut:

Nazwa: cement 
cement - Cmn 

Definicja: Cement. 
Atrybut:

Nazwa: gazZiemny 
gaz ziemny - Gzm 

Definicja: Gaz ziemny. 
Atrybut:

Nazwa: pasza 
pasza - Psz 
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Klasa: OT_GromadzonaSubstancja  
Definicja: Pasza. 

Atrybut:
Nazwa: ropa 

ropa - Rpa 
Definicja: Ropa. 

Atrybut:
Nazwa: woda 

woda - Wod 
Definicja: Woda. 

Atrybut:
Nazwa: zboze 

zbo e - Zbz 
Definicja: Zbo e. 

Klasa: OT_RodzajKonstrukcjiZbiornika  
Nazwa: rodzaj konstrukcji zbiornika 
Definicja: Rodzaj konstrukcji zbiornika. 

«CodeList» 
Atrybut:

Nazwa: basen 
basen - Bsn 

Definicja: Basen. 
Atrybut:

Nazwa: cylindryczny 
cylindryczny - Cld 

Definicja: Cylindryczny. 
Atrybut:

Nazwa: kulisty 
kulisty - Kls 

Definicja: Kulisty. 
Atrybut:

Nazwa: polkulisty 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: zespolScianOporowych 
cian oporowych - Zso 

Definicja: cian oporowych. 

Klasa: OT_RodzajZbiornikaTechnicznego  
Nazwa: rodzaj zbiornika technicznego 
Definicja: Rodzaj zbiornika technicznego. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: osadnik 
osadnik - Osd 

Definicja: puje grawitacyjne 
osadzanie niepo

Umo liwia kilkakrotne u ycie wody w obiegu zamkni tym lub 
odprowadzenie jej do rzeki. 

Atrybut:
Nazwa: zbiornikNaCiecz 
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Klasa: OT_RodzajZbiornikaTechnicznego  
zbiornik na ciecz - Zcc 

Definicja: cy 

Atrybut:
Nazwa: zbiornikNaMaterialyPedneLubGaz 

dne lub gaz - Zmp 
Definicja: 

dnych lub gazu. 
Atrybut:

Nazwa: zbiornikNaMaterialySypkie 

Definicja: ciej cylindryczny), 
cy do przechowywania produktów sypkich: zbó , pasz, piasku, 

cementu itp. 

Klasa: OT_RodzajSurowca  
Nazwa: rodzaj surowca 
Definicja: Rodzaj surowca. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: glina 
glina - Gl 

Definicja: Glina. 
Atrybut:

Nazwa: kamien 
kamie  - Km 

Definicja: Kamie . 
Atrybut:

Nazwa: miedz 
mied  - Md 

Definicja: Mied . 
Atrybut:

Nazwa: piasek 
piasek - Pk 

Definicja: Piasek. 
Atrybut:

Nazwa: rudaCynkuIOlowiu 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: siarka 
siarka - Sr 

Definicja: Siarka. 
Atrybut:

Nazwa: torf 
torf - Tf 

Definicja: Torf. 
Atrybut:

Nazwa: wegielBrunatny 
w giel brunatny - Wb 

Definicja: W giel brunatny. 
Atrybut:

Nazwa: wapien 
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Klasa: OT_RodzajSurowca  
wapie  - Wp 

Definicja: Wapie . 
Atrybut:

Nazwa: zwir  
wir - Zw 

Definicja: wir. 

Klasa: OT_RodzajZwalowiskaWyrobiska  
Nazwa: 
Definicja: 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: wyrobisko 
wyrobisko - Wrb 

Definicja: tod
odkrywkow  wydobyto surowce u yteczne: w giel brunatny, siark , 
kamienie, wapienie, torf i inne. 

Atrybut:
Nazwa: zwalowisko 

Definicja: 

ypisko) oraz 
u

ultywacji mog
uzyska  pokryw  ro linn . 

Klasa: OT_RuchRowerowy  
Nazwa: ruch rowerowy 
Definicja: Ruch rowerowy. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: wylaczny 
czny - Wlc 

Definicja: cznie ruch rowerowy. 
Atrybut:

Nazwa: dopuszczony 
dopuszczony - Dps 

Definicja: Dopuszczony ruch rowerowy (ruch pieszy i rowerowy).
Atrybut:

Nazwa: niedopuszczony 
niedopuszczony - Ndp 

Definicja: Ruch rowerowy niedopuszczony. 

Klasa: OT_StatusEksploatacji  
Nazwa: status eksploatacji 
Definicja: Status eksploatacji. 

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: niezeglowny 
nie eglowny - NZ 

Definicja: eglowny. 
Atrybut:
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Klasa: OT_StatusEksploatacji  
Nazwa: zeglowny 

eglowny - Z 
Definicja: eglowny. 

Klasa: OT_TypWezlaDrogowego  
Nazwa: typ w
Definicja: Typ w

«enumeration» 
Atrybut:

Nazwa: rondo 
rondo - Rd 

Definicja: Rondo - skrzy owanie z wysp rodkow  i jednokierunkow  jezdni

Atrybut:
Nazwa: wezelBezkolizyjny 

w
Definicja: W puje przecinanie torów jazdy, a 

relacje skr tne s czania 
i przeplatania si  potoków ruchu. 

Atrybut:
Nazwa: wezelCzesciowoBezkolizyjny 

w ciowo bezkolizyjny - Wb 
Definicja: W ciowo bezkolizyjny - na którym wyst puje przecinanie torów 

jazdy niektórych relacji na jednej z dróg; w ramach w
wówczas na tej drodze skrzy
dominuj cych nat eniach s  prowadzone bezkolizyjnie. 

Atrybut:
Nazwa: wezelKolizyjny 

w
Definicja: W uj  si  w ró nych 

poziomach, natomiast relacje skr tne na obu drogach odbywaj  si  na 
skrzy owaniach. 
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Katalog obiektów dla Modelu Podstawowego

Klasa: BT_CyklZyciaInfo
Nazwa: cykl ycia - info 
Definicja: Typ reprezentuj cy cykl ycia wersji obiektu w zbiorze danych. 

«DataType» 
Atrybut:

Nazwa: koniecWersjiObiektu 
koniec okresu ycia wersji 

Dziedzina: DateTime 
: 0..1 

Definicja:  ze zbioru danych. 
Atrybut:

Nazwa: poczatekWersjiObiektu 
pocz tek okresu ycia wersji 

Dziedzina: DateTime 
: 

Definicja: 
1 

na lub zmieniona w 
zbiorze danych. 

Ograniczenie:
Nazwa: koniec wersji obiektu 
J zyk naturalny: Data wprowadzona jako warto  atrybutu koniecWersjiObiektu musi by

pó niejsza ni  warto  arybutupoczatekWersjiObiektu. 
OCL: inv: self.koniecWersjiObiektu.isAfter(self.poczatekWersjiObiektu) 

Klasa: BT_Identyfikator
Nazwa: identyfikator IIP 
Definicja: Typ reprezentuj cy unikalny identyfikator obiektu nadawany przez 

dostawc  zbioru danych. Identyfikator ten mo e zosta  wykorzystany 
przez zewn trzne systemy/aplikacje aby zbudowa  referencj  do obiektu. 
«DataType» 

Atrybut:
Nazwa: lokalnyId 

identyfikator lokalny 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Lokalny identyfikator obiektu przestrzennego nadawany przez dostawc

zbioru danych. Identyfikator musi by  unikalny w zakresie przestrzeni 
nazw tzn. e aden obiekt nie mo e mie  takiego samego identyfikatora. 
Unikalno  identyfikatora w przestrzeni nazw gwarantuje dostawca zbioru 
danych. 

Atrybut:
Nazwa: przestrzenNazw 

przestrze  nazw 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Nazwa przestrzeni nazw identyfikuj cej zbiór danych z którego pochodzi 

obiekt przestrzenny.  
Atrybut:

Nazwa: wersjaId 
identyfikator wersji 

Dziedzina: CharacterString 
: 0..1 
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Klasa: BT_Identyfikator
Definicja: Identyfikator poszczególnej wersji obiektu przestrzennego. Je eli 

specyfikacja obiektu zawiera informacje o cyklu ycia obiektu 
identyfikator wersji jest u ywany do rozró nienia poszczególnych wersji 
obiektu. W zestawie wszystkich wersji danego obiektu identyfikator 
wersji musi by  unikalny. 

Ograniczenie:
Nazwa: dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw 
J zyk naturalny: Atrybuty lokalnyId i przestrzenNazw mog  by  zdefiniowane tylko przy 

u yciu nast puj cego zestawu znaków: {”A” …”Z”, “a”…”z,””0”…”9”, 
“_”, “.”, “-“}. Dozwolone s skiego, cyfry, 
podkre lenie, kropka i my lnik.  

OCL: inv: let allowedChar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in 
(przestrzenNazw.element->forAll( char | allowedChar->exists(char) and 
lokalnyId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) )) 

Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu
Nazwa: referencja do obiektu  
Definicja: Typ wyboru pozwalaj cy na zdefiniowanie bezpo redniej (informacja o 

obiekcie zapisana bezpo rednio w strukturze atrybutu definiuj cego 
redniej (podanie identyfikatora IIP obiektu) referencji 

do instancji typu obiektu dost pnej w ramach infrastruktury informacji 
przestrzennej (IIP). 
«Union» 

Atrybut:
Nazwa: idIIP 

identyfikator IIP 
Dziedzina: BT_Identyfikator 

: 1 
Definicja: Identyfikator obiektu infrastruktury informacji przestrzennej, do którego 

jest referencja. 
Relacja:

Association 
obiekt 

Dziedzina: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny 
: 1 

Definicja: Obiekt infrastruktury informacji przestrzennej. 
Relacja:

Association 
obiektKarto 

Dziedzina: KR_ObiektKarto 
: 1..* 

Definicja: Okre la atrybuty (w tym idIIP) i parametry niezb dne do przedstawienia 
kartograficznego obiektu, do którego jest referencja. 

Relacja:
Association 
pktWysKarto 

Dziedzina: KR_PktWys 
: 0..1 

Definicja: Referencja do punktu wysoko ciowego, który b dzie przedstawiony 
na mapie. 

Relacja:
Association 
liniaWysKarto 

Dziedzina: KR_LiniaWys 
: 0..* 
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Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu
Definicja:  okre enia linii 

o konkretnej wysoko ci. 

Klasa: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyAbstract
Nazwa: referencyjny obiekt przestrzenny 
Definicja: Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska wiata rzeczywistego zwi zan

z okre eniem lub obszarem geograficznym (Obiekt 
przestrzenny) posiadaj ca identyfikator w ramach infrastruktury 
informacji przestrzennej. Identyfikator ten mo e zosta  wykorzystany 
przez zewn trzne systemy/aplikacje aby zbudowa  referencj  do obiektu. 
BT_ObiektPrzestrzenny 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: idIIP 

identyfikator 
Dziedzina: BT_Identyfikator 

: 1 
Definicja: Identyfikator obiektu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej. 

Relacja:
Association 
ReferencjaDoObiektu 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 1 

Definicja: Okre lenie sposobu referencji. 
Relacja:

Generalization 

Dziedzina: BT_ObiektPrzestrzenny 

Klasa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych
Nazwa: zbiór danych przestrzennych 
Definicja: Rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych [

 marca 2007 r. 
ustanawiaj ca infrastruktur

]. 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: idIIP 

identyfikator 
Dziedzina: BT_Identyfikator 

: 1 
Definicja: Identyfikator zbioru danych przestrzennych. 

Atrybut:
Nazwa: metadane 

metadane 
Dziedzina: MD_Metadata 

: 1 
Definicja: Metadane opisuj ce zbiór danych przestrzennych. 

«voidable» 
Relacja:

Aggregation 
obiekt 

Dziedzina: BT_ObiektPrzestrzenny 
: 0..* 
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Klasa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych
Definicja: Obiekt przestrzenny wchodz

Klasa: BT_ObiektPrzestrzennyAbstract
Nazwa: obiekt przestrzenny 
Definicja: Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska wiata rzeczywistego zwi zan

z okre eniem lub obszarem geograficznym [
 z dnia 14 marca 

2007 r. ustanawiaj ca infrastruktur
]. 

«FeatureType» 
Relacja:

Generalization 
  

Dziedzina: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny 
Relacja:

Aggregation 
zbiór 

Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych 
: 0..* 

Definicja: Zbiór danych przestrzennych, do którego nale y obiekt przestrzenny. 

Klasa: KR_Etykieta
Nazwa: etykieta 
Definicja: Napis, który ma si  pojawi  wewn trz lub tu  obok obiektu na mapie. 

«DataType» 
Atrybut:

Nazwa: tekst 
tekst 

Dziedzina: CharacterString 
: 1 

Definicja: Tekst, który ma zosta  umieszczony na mapie. 
Atrybut:

Nazwa: czcionka 
czcionka 

Dziedzina: KR_KrojPisma 
: 1 

Definicja: Okre lenie parametrów czcionki, któr  opis zostanie 
wydrukowany/wy wietlony. 

Atrybut:
Nazwa: geometriaKarto 

geometria "karto" 
Dziedzina: GM_Primitive 

: 1..* 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: odnosnik 

odno nik 
Dziedzina: KR_Odnosnik 

: 0..1 
Definicja: enie odno nika. 

Klasa: KR_Odnosnik
Nazwa: odno nik 
Definicja: enie odno nika. 
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Klasa: KR_Odnosnik
«DataType» 

Atrybut:
Nazwa: polozenie 

enie 
Dziedzina: GM_Point 

: 3 [uporz dkowany] 
Definicja: enie odno nika, przy czym punkt nr 1 wskazuje na obiekt 

opisywany przez etykiet , punkty 2 i 3 definiuj enie drugiej linii 
odno  do linii okre lonej przez lewy dolny 
i prawy dolny punkt prostok ta otaczaj cego etykiet . 

Klasa: KR_KrojPisma
Nazwa: krój pisma 
Definicja: Charakterystyczny obraz kompletu znaków pisma o jednolitych 

podstawowych cechach granicznych. 
«DataType» 

Atrybut:
Nazwa: nazwaCzcionki 

nazwa czcionki 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: ywanej czcionki. 

Atrybut:
Nazwa: wysCzcionki 

wysoko  czcionki 
Dziedzina: Integer 

: 1 
Definicja: Rozmiar znaków u ywanej czcionki. 

Atrybut:
Nazwa: pogrubiona 

pogrubiona 
Dziedzina: Boolean 

: 1 
Definicja: Atrybut definiuje czy znaki u ywanej czcionki s  pogrubione. 

Atrybut:
Nazwa: kursywa 

kursywa 
Dziedzina: Boolean 

: 1 
Definicja: Atrybut definiuje czy znaki u ywanej czcionki zapisane s  pismem 

Atrybut:
Nazwa: podkreslona 

podkre lona 
Dziedzina: Boolean 

: 1 
Definicja: Atrybut definiuje czy znaki u ywanej czcionki s  podkre lone. 

Atrybut:
Nazwa: kolor 

kolor 
Dziedzina: Integer 

: 3..4 
Definicja: Kolor znaków u ywanej czcionki. 
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Klasa: KR_LiniaWys
Nazwa: linia wysoko ciowa 
Definicja: Linia, której wysoko

z opracowa
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: geometriaKarto 

geometria "karto" 
Dziedzina: GM_Primitive 

: 1..* 
Definicja: 

Atrybut:
Nazwa: etykieta 

etykieta 
Dziedzina: KR_Etykieta 

: 0..* 
Definicja: Etykieta/napis, który ma zosta  umieszczony wewn trz lub obok 

przedstawienia kartograficznego obiektu. 
Atrybut:

Nazwa: rodzajLinii 
rodzaj linii 

Dziedzina: KR_RodzajLinii 
: 1 

Definicja: Typ linii wysoko ciowych np. warstwica, linia cieku, linia grzbietu.
Relacja:

Association 
obiektyReferencyjne 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Okre lenie sposobu referencji do obiektu lub obiektów, na podstawie 
lony przebieg i wysoko  linii. 

Klasa: KR_ObiektKarto
Nazwa: obiekt kartograficzny 
Definicja: Obiekt kartograficzny, który powstaje dla ka dego obiektu z bazy danych 

umieszczanego na mapie. 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: mianownikSkali 

mianownik skali 
Dziedzina: Integer 

: 1 
Definicja: Mianownik skali mapy. 

Atrybut:
Nazwa: kodKarto 

kod kartograficzny 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Kod kartograficzny przypisany do danego obiektu. 

Atrybut:
Nazwa: geometriaKarto 

geometria karto 
Dziedzina: GM_Primitive 

: 1..* 
Definicja: 
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Klasa: KR_ObiektKarto
Atrybut:

Nazwa: uwagi 
uwagi 

Dziedzina: CharacterString 
: 0..1 

Definicja: 
Atrybut:

Nazwa: etykieta 
etykieta 

Dziedzina: KR_Etykieta 
: 0..* 

Definicja: Etykieta/napis, który ma zosta  umieszczony wewn trz lub obok 
przedstawienia kartograficznego obiektu. 

Atrybut:
Nazwa: parametr 

parametr 
Dziedzina: Real 

: 0..* 
Definicja: Parametr, którego warto  jest istotna dla przedstawienia kartograficznego 

obiektu (np. szeroko  drogi). Mo e te  przechowywa  warto ci typu 
Integer. 

Atrybut:
Nazwa: warstwa 

warstwa 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Atrybut umo liwiaj cy kategoryzacj  obiektów kartograficznych, np. 

na obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe. 
Relacja:

Association 
obiektPrzedstawiany 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 1 

Definicja: Okre lenie sposobu referencji do obiektu przedstawianego na mapie. 

Klasa: KR_Opis
Nazwa: opis 
Definicja: Opisy, które znajduj  si  na mapie, a nie opisuj  (nie s  etykiet ) adnego 

obiektu. 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: idOpisu 

identyfkator opisu 
Dziedzina: CharacterString 

: 1 
Definicja: Identyfikator opisu (unikalny w obr bie opracowywanej mapy). 

Atrybut:
Nazwa: opis 

opis 
Dziedzina: CharacterString 

: 0..1 
Definicja: Tre  napisu lub opis dotycz cy przechowywanego znaku graficznego. 

Atrybut:
Nazwa: czcionka 
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Klasa: KR_Opis
czcionka 

Dziedzina: KR_KrojPisma 
: 0..1 

Definicja: Okre lenie parametrów czcionki, któr  opis zostanie 
wydrukowany/wy wietlony. 

Atrybut:
Nazwa: geometriaKarto 

geometria "karto" 
Dziedzina: GM_Primitive 

: 1..* 
Definicja: 

Klasa: KR_PktWys
Nazwa: punkt wysoko ciowy 
Definicja: Punkt wysoko ciowy, którego wysoko

bezpo icznych 
lub w jaki  inny sposób. 
«FeatureType» 

Atrybut:
Nazwa: polozenie 

enie 
Dziedzina: DirectPosition 

: 1 
Definicja: Okre enia punktu wysoko ciowego na mapie. 

Atrybut:
Nazwa: etykieta 

etykieta 
Dziedzina: KR_Etykieta 

: 1 
Definicja: Wysoko  punktu (napis) umieszczony obok punktu wysoko ciowego. 

Atrybut:
Nazwa: rodzajPkt 

rodzaj punktu 
Dziedzina: KR_RodzajPktu 

: 1 
Definicja: Typ punktu wysoko ciowego np. pikieta, punkt osnowy. 

Relacja:
Association 
obiektPrzedstawiany 

Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu 
: 0..* 

Definicja: Okre lenie sposobu referencji do obiektu lub obiektów, na podstawie 
lona wysoko  punktu. 

Klasa: KR_RodzajLinii
Nazwa: rodzaj linii 
Definicja: Rodzaje linii "wysoko ciowych". 

«CodeList» 
Atrybut:

Nazwa: warstwica 
warstwica 

Definicja: cz ca punkty o tej samej wysoko ci. 
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Klasa: KR_RodzajLinii
Atrybut:

Nazwa: granicaSkarpy 
granica skarpy 

Definicja: Linia ograniczaj ca skarp . 
Atrybut:

Nazwa: inna 
inna 

Definicja: Inna linia z okre lon  wysoko ci . 
Atrybut:

Nazwa: liniaGrzbietu 
linia grzbietu 

Definicja: Linia grzbietu. 
Atrybut:

Nazwa: liniaCieku 
linia cieku 

Definicja: Linia cieku. 

Klasa: KR_RodzajPktu
Nazwa: rodzaj punktu wysoko ciowego 
Definicja: Klasa opisuj ca rodzaje punktów wysoko ciowych. 

«CodeList» 
Atrybut:

Nazwa: pikieta 
pikieta 

Definicja: Charakterystyczny punkt wysoko ciowy. 
Atrybut:

Nazwa: pktOsnowy 
punkt osnowy 

Definicja: Punkt osnowy, dla którego umieszcza si  jego wysoko  jako opis. 
Atrybut:

Nazwa: rzednaArmatury 
rz dna armatury 

Definicja: Punkt okre laj cy rz dn  armatury. 
Atrybut:

Nazwa: inny 
inny 

Definicja: Inny rodzaj punktu wysoko ciowego. 
Atrybut:

Nazwa: rzednaDna 
rz dna dna 

Definicja: Rz dna dna zbiornika wodnego. 
Atrybut:

Nazwa: rzednaGory 
rz dna góry 

Definicja: Punkt charakterystyczny dla sieci uzbrojenia terenu zdefiniowanych 
w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne okre laj cy warto
wysoko ci ich góry w danym punkcie. 

Atrybut:
Nazwa: rzednaDolu 

rz
Definicja: Punkt charakterystyczny dla sieci uzbrojenia terenu zdefiniowanych 

w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne okre laj cy warto
wysoko

Atrybut:
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Klasa: KR_RodzajPktu
Nazwa: pktWysNaruralny 

punkt wysoko ciowy naturalny 
Definicja: renu maj cy opis 

wysoko ci  przewidzian  w odr bnych przepisach. 
Atrybut:

Nazwa: pktWysSztuczny 
punkt wysoko ciowy sztuczny 

Definicja: enu maj cy opis 
wysoko ci  przewidzian  w odr bnych przepisach. 
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Załącznik nr 2

wo ci, z oznaczeniami kodowymi. 

§ 1.  1. W celu zapewnienia jednoznacznej wymiany danych pomi dzy ró nymi systemami przyjmuje 
si  nast puj cy system kodowania:  

1) na pierwszym poziomie klasyfikacyjnym - dwuliterowe oznaczenie b d ce skrótem od nazwy kategorii 
klas obiektów; 

2) na drugim poziomie klasyfikacyjnym - czteroliterowe oznaczenie b d eniem skrótu, o którym 
ciwej klasy obiektów;  

3) na trzecim poziomie klasyfikacyjnym - czteroliterowe i dwucyfrowe oznaczenie b d eniem 
skrótu, o którym mowa w pkt 2, oraz dwucyfrow  numeracj  porz dkow  nazwy obiektów. 

Poziom1 Poziom 2 Poziom 3 

Kod 
Nazwa 

kategorii klas 
obiektów 

Kod 
Nazwa klasy 

obiektów 
Kod Nazwa obiektu w BDOT10k Kod Nazwa obiektu w BDOO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SW sie  wodna 

SWRS rzeka i strumie
SWRS01 rzeka 

SWRS51 rzeka, strumie , potok lub struga
SWRS02 strumie , potok lub struga 

SWRM rów melioracyjny 
SWRM01 rów melioracyjny zbiorczy 

SWRM51 rów melioracyjny 
SWRM02

SK 
sie

komunikacyjna

SKJZ jezdnia 

SKJZ01 jezdnia autostrady - - 

SKJZ02 jezdnia drogi ekspresowej - - 

SKJZ03 
przy pieszonego 

- - 

SKJZ05 jezdnia drogi zbiorczej - - 

SKJZ06 jezdnia drogi lokalnej - - 

SKJZ07 jezdnia drogi dojazdowej - - 

SKJZ08 jezdnia drogi innej - - 

SKDR droga 

SKDR01 autostrada SKDR01 autostrada 

SKDR02 droga ekspresowa SKDR02 droga ekspresowa 

SKDR03 
przy pieszonego 

SKDR03 
przy pieszonego 

SKDR05 droga zbiorcza SKDR05 droga zbiorcza 

SKDR06 droga lokalna SKDR06 droga lokalna 

SKDR07 droga dojazdowa SKDR07 droga dojazdowa 

SKDR08 droga inna SKDR08 droga inna 

SKRW 
rondo i w

drogowy 

SKRW01 rondo SKRW01 rondo 

SKRW02 w

SKRP 
ci g ruchu pieszego 

i rowerowego 

SKRP01 alejka SKRP01 alejka 

SKRP02 pasa  SKRP02 pasa

SKRP03 cie ka SKRP03 cie ka 

SKTR 
torów 

SKTR01 tor kolejowy SKTR01 tor kolejowy 

SKTR02 tor metra - - 

SKTR03 tor tramwajowy - - 

SKPP przeprawa 

SKPP01 bród - - 

SKPP03 przeprawa promowa SKPP03 przeprawa promowa 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

SU 
sie  uzbrojenia 

terenu 

SULN linia napowietrzna 

SULN01 
linia elektroenergetyczna 

najwy szego napi cia 
SULN01 

linia elektroenergetyczna 
najwy szego napi cia 

SULN02 
linia elektroenergetyczna 

wysokiego napi cia 
SULN02 

linia elektroenergetyczna 
wysokiego napi cia 

SULN03 
linia elektroenergetyczna 

redniego napi cia 
- - 

SULN04 
linia elektroenergetyczna 

niskiego napi cia 
- - 

SULN05 linia telekomunikacyjna - - 

SUPR przewód rurowy 

SUPR01 benzynowy SUPR01 benzynowy 

SUPR03 gazowy SUPR03 gazowy 

SUPR04 kanalizacyjny - - 

SUPR05 naftowy SUPR05 naftowy 

SUPR06 wodoci gowy - - 

PT 
pokrycie 
terenu 

PTWP 
woda 

powierzchniowa 

PTWP01 woda morska PTWP01 woda morska 

ca 

PTWP03 woda stoj ca PTWP03 woda stoj ca 

PTZB zabudowa 

PTZB01 zabudowa wielorodzinna PTZB01 zabudowa wielorodzinna 

PTZB02 zabudowa jednorodzinna PTZB02 zabudowa jednorodzinna 

PTZB03 

PTLZ 
teren le ny i 
zadrzewiony 

PTLZ01 las PTLZ51 las, zagajnik i zadrzewienie 
PTLZ02 zagajnik 

PTLZ03 zadrzewienie 

PTRK 
ro linno
krzewiasta 

PTRK01 kosodrzewina 
PTRK51 ro linno  krzewiasta 

PTRK02 krzewy 

PTUT02 plantacja PTUT02 plantacja 

PTUT03 sad PTUT03 sad 

na 

lin ozdobnych 

PTTR 
ro linno  trawiasta 

i uprawa rolna 

PTTR01 ro linno  trawiasta PTTR01 ro linno  trawiasta 

PTTR02 uprawa na gruntach ornych PTTR02 uprawa na gruntach ornych 

PTKM 

teren pod drogami 

szynowymi  
i lotniskowymi 

PTKM01 teren pod drog

PTKM51 
szynowymi i lotniskowymi 

PTKM02 teren pod torowiskiem 

PTKM03 
teren pod drog   

i torowiskiem 

PTKM04 teren pod drog  lotniskow

PTGN 
grunt 

nieu ytkowany 

PTGN01 
piarg, usypisko lub rumowisko 

skalne 

PTGN51 grunt nieu ytkowany 

PTGN02 teren kamienisty 

PTGN03 teren piaszczysty lub wirowy 

PTGN04 
nieu ytkowany 
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PT 
pokrycie 
terenu 

PTPL plac PTPL01 plac PTPL01 plac 

PTSO 
odpadów 

PTSO01 
komunalnych 

PTSO02 

PTWZ 
wyrobisko  PTWZ01 wyrobisko PTWZ01 wyrobisko 

PTNZ 
niezabudowany 

PTNZ01 
teren pod urz dzeniami 

technicznymi lub budowlami 
PTNZ51 teren niezabudowany 

BU 
budynki, 
budowle  

i urz dzenia 
BUBD budynek 

BUBD01 
budynki mieszkalne 

jednorodzinne 
- - 

BUBD02 
budynki o dwóch 

mieszkaniach 
- - 

BUBD03 
budynki o trzech i wi cej 

mieszkaniach 
- - 

BUBD04 
budynki zbiorowego 

zamieszkania 
- - 

BUBD05 budynki hoteli - - 

BUBD06 
budynki zakwaterowania 

- - 

BUBD07 budynki biurowe - - 

BUBD09 
czno ci, dworców 

i terminali 
- - 

BUBD10 budynki gara y - - 

BUBD12 
zbiorniki, silosy i budynki 

magazynowe 
- - 

BUBD13 
ogólnodost pne obiekty 

kulturalne 
- - 

BUBD14 budynki muzeów i bibliotek - - 

BUBD15 
badawczych 

- - 

BUBD16 
opieki medycznej 

- - 

BUBD17 budynki kultury fizycznej - - 

BUBD18 budynki gospodarstw rolnych - - 

BUBD19 
budynki przeznaczone do 

sprawowania kultu religijnego 
i czynno ci religijnych 

- - 

BUBD20 

obiekty budowlane wpisane 
do rejestru zabytków i obj te 

indywidualn  ochron
konserwatorsk  oraz 

nieruchome, archeologiczne 
dobra kultury 

- - 

BUBD21 niemieszkalne, gdzie indziej 
nie wymienione 

- - 
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BU 
budowle i 
urz dzenia 

BUIN 
budowla  

in ynierska 

BUIN01 estakada BUIN01 estakada 

BUIN03 most BUIN03 most 

BUIN04 
przej cie podziemne dla 

pieszych 
- - 

BUIN05 przepust - - 

BUIN06 tunel BUIN06 tunel 

BUIN07 wiadukt BUIN07 wiadukt 

BUHD 
budowla 

hydrotechniczna 

BUHD01 
jaz ruchomy lub zastawka 

pi trz ca BUHD51 jaz 

BUHD03 luza BUHD03 luza 

BUHD04 zapora BUHD04 zapora 

BUSP budowla sportowa 

BUSP01 basen odkryty - - 

BUSP02 basen z czasz  foliow  - - 

BUSP03 bie nia - - 

BUSP04 kort tenisowy - - 

BUSP05 kort tenisowy z czasz  foliow - - 

BUSP06 plac gier i zabaw - - 

BUSP07 plac sportowy - - 

BUSP08 skocznia narciarska - - 

BUSP09 stadion - - 

BUSP10 sztuczny stok - - 

BUSP11 tor samochodowy - - 

BUSP12 tor saneczkowy - - 

BUSP13 tor u lowy - - 

BUWT 
wysoka budowla 

techniczna 

BUWT03 maszt o wietleniowy - - 

BUWT04 maszt telekomunikacyjny - - 

BUWT05 turbina wiatrowa BUWT05 turbina wiatrowa 

BUWT07 podpora kolei linowej - - 

BUWT08 wie a ci nie  - - 

BUWT09 wie a przeciwpo arowa - - 

BUWT10 wie a szybu kopalnianego BUWT10 wie a szybu kopalnianego 

BUWT11 wie a telekomunikacyjna - - 

BUWT12 wie a widokowa - - 

BUZT zbiornik techniczny

BUZT01 osadnik - - 

BUZT02 zbiornik na ciecz - - 

BUZT03 
dne 

lub gaz 
- - 

BUUO 
umocnienie 

drogowe, kolejowe 
i wodne 

BUUO01 falochron BUUO01 falochron 

BUUO02 ostroga - - 

BUUO03 ciana oporowa - - 

BUUO04 umocnienie brzegu - - 
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BU 
budowle  

i urz dzenia 

BUZM budowla ziemna 

BUZM01 fosa sucha i wykop - - 

BUZM02 nasyp - - 

BUZM03 
lub grobla 

BUZM03 
lub grobla 

BUTR 
urz dzenie 

transportowe 

BUTR01 kolej linowa BUTR01 kolej linowa 

BUTR02 obrotnica kolejowa - - 

BUTR03 suwnica - - 

BUTR04 ta moci g - - 

BUTR05 wyci g narciarski - - 

BUIT 
inne urz dzenie 

techniczne 

BUIT01 szyb naftowy lub gazowy BUIT01 szyb naftowy lub gazowy 

BUIT02 uj cie wody - - 

BUIT03 transformator - - 

BUIT06 
dze  stacji 

meteorologicznej 
- - 

BUIT07 
dze  terminalu 

ropopochodnych 
- - 

BUCM budowla cmentarna BUCM01 
cmentarnych 

- - 

BUIB inna budowla 

BUIB01 estrada - - 

- 

BUIB03 peron kolejowy - - 

BUIB04 platforma widokowa - - 

BUIB05 rampa - - 

BUIB06 trybuna - - 

KU 
kompleksy 

u ytkowania 
terenu 

KUMN 
kompleks 

mieszkaniowy 

KUMN01 osiedle mieszkaniowe - - 

KUMN02 posesja - - 

KUPG 

kompleks 

- 
-gospodarczy 

KUPG02 elektrownia KUPG02 elektrownia 

KUPG03 gazownia - - 

KUPG04 gospodarstwo hodowlane - - 

KUPG05 huta KUPG05 huta 

KUPG06 kopalnia KUPG06 kopalnia 

KUPG07 oczyszczalnia cieków - - 

KUPG08 podstacja elektroenergetyczna KUPG08 podstacja elektroenergetyczna 

KUPG09 przepompownia - - 

KUPG10 rafineria KUPG10 rafineria 

KUPG12 teren uj cia wody - - 

czny 

KUPG14 
lub remontowy 

- - 

gowy - - 

KUHU 

kompleks 

handlowo- 
- KUHU02 targowisko lub bazar - - 
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KU 

kompleksy 
u ytkowania 

terenu 

KUKO 
kompleks 

komunikacyjny 

KUKO01 dworzec autobusowy KUKO01 dworzec autobusowy

KUKO02 lotnisko lub l dowisko KUKO02 lotnisko lub l dowisko 

nych 

KUKO04 parking - - 

KUKO05 port wodny lub przysta  KUKO05 port wodny lub przysta

KUKO06 stacja kolejowa KUKO06 stacja kolejowa 

KUKO07 stacja metra - - 

KUKO08 stacja paliw - - 

KUKO09 teren kolejowy KUKO09 teren kolejowy 

KUKO10 
zajezdnia lub baza 

transportowa 
- - 

KUSK 
kompleks sportowy 

i rekreacyjny 

KUSK01 ogród botaniczny KUSK01 ogród botaniczny 

KUSK02 ogród zoologiczny KUSK02 ogród zoologiczny 

KUSK03 o rodek sportowo-rekreacyjny - - 

KUSK04 park KUSK04 park 

KUHO 
hotelarskich 

KUHO01 hotel lub motel - - 

KUHO02 kemping - - 

KUHO03 o rodek wypoczynkowy - - 

KUHO04 schronisko turystyczne - - 

KUOS 
kompleks 
o wiatowy 

KUOS01 o rodek naukowo-badawczy - - 

KUOS02 przedszkole lub 

sza - - 

KUOZ 
kompleks ochrony 
zdrowia i opieki 

KUOZ01 
dom dziecka 

- - 

KUOZ02 
sanatoryjny 

- - 

KUZA 
kompleks 

zabytkowo- 
-historyczny 

KUZA01 miejsce pami ci narodowej - - 

KUZA02 skansen KUZA02 skansen 

KUZA03 twierdza lub forteca - - 

KUSC 
kompleks sakralny 

i cmentarz 

KUSC01 cmentarz KUSC01 cmentarz 

KUIK 
inny kompleks 

u ytkowania terenu

KUIK01 poligon wojskowy KUIK01 poligon wojskowy 

TC 
tereny 

chronione 

TCON obszar Natura 2000 TCON01 obszar Natura 2000 TCON01 obszar Natura 2000

TCPK park  krajobrazowy TCPK01 park krajobrazowy TCPK01 park krajobrazowy 

TCPN park narodowy TCPN01 park narodowy TCPN01 park narodowy 

TCRZ rezerwat TCRZ01 rezerwat TCRZ01 rezerwat 
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AD 
jednostki 

terytorialnego 

ADJA 
administracyjnego 

ADJA01 pa stwo ADJA01 pa stwo 

ADJA02 województwo ADJA02 województwo 

ADJA03 powiat ADJA03 powiat 

ADJA04 gmina miejska ADJA04 gmina miejska 

ADJA05 gmina wiejska ADJA05 gmina wiejska 

ADJA06 gmina miejsko-wiejska ADJA06 gmina miejsko-wiejska 

ADJA07 
 miasto w gminie  
miejsko-wiejskiej 

ADJA07 
miasto w gminie   
miejsko-wiejskiej 

ADJA08 
 obszar wiejski w gminie 

miejsko-wiejskiej 
ADJA08 

obszar wiejski w gminie  
miejsko-wiejskiej 

ADJA09 dzielnica ADJA09 dzielnica 

ADJA10 delegatura ADJA10 delegatura 

ADMS miejscowo

ADMS01 miasto ADMS01 miasto 

ADMS02 cz  miasta - - 

ADMS03 wie  ADMS03 wie

ADMS04 cz  wsi - - 

ADMS05 kolonia - - 

ADMS06 cz  kolonii - - 

ADMS07 osada - - 

ADMS08 cz  osady - - 

ADMS09 osiedle - - 

ADMS11 le niczówka - - 

ADMS12 gajówka - - 

ADMS13 inny obiekt - - 

OI obiekty inne OIPR 
obiekt 

przyrodniczy 

OIPR01 drzewo lub grupa drzew - - 

OIPR02 - - 

OIPR03 k pa krzewów - - 

OIPR04 k pa kosodrzewiny - - 

OIPR08 pas krzewów lub 

OIPR09 próg skalny - - 

OIPR10 rz d drzew - - 

OIPR11 wej cie do jaskini - - 

OIPR12 wodospad - - 

OIPR13 
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OI obiekty inne 

OIKM 
obiekt zwi zany 
z komunikacj

OIKM01 ekran akustyczny - - 

OIKM02 pas startowy - - 

OIKM03 przej cie graniczne OIKM03 przej cie graniczne 

OIKM04 
przystanek autobusowy lub 

tramwajowy 
- - 

OIKM05 przystanek kolejowy OIKM05 przystanek kolejowy 

OIKM06 schody - - 

OIKM07 sygnalizator wietlny - - 

OIKM08 wej cie do stacji metra - - 

OIOR 
obiekt o znaczeniu 

orientacyjnym 
w terenie 

OIOR01 bunkier lub schron - - 

OIOR02 
figura, kapliczka lub krzy

przydro ny 
- - 

OIOR03 fontanna - - 

OIOR04 mur historyczny - - 

OIOR06 pomnik - - 

OIOR07 pomost lub molo - - 

OIOR08 ruina zabytkowa - - 

binowa - - 

OIOR10 
szklarnia (nieb d ca 

budynkiem) 
- - 

OIOR11 wiata lub altana - - 

OIOR12 
wiatrak (nieb d cy 

budynkiem) 
- - 

OIOR13 wie a obserwacyjna - - 

OIOR14 wodowskaz - - 

OIMK01 bagno 

OISZ szuwary OISZ01 szuwary - - 
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Załącznik nr 3

Schemat aplikacyjny UML oraz schemat GML baz danych BDOT10k i BDOO 

Definicje i wyja nienia 
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Wytyczne dotycz ce wprowadzania obiektów do BDOT10k  

enia podstawowe 

§ 1. Do wszystkich kryteriów ilo ciowych stosuje si  zasad  ich obowi zywania +/- 20%. Odej cie od tego 
kryterium nast puje w przypadkach, w których jest to istotne do poprawnego oddania charakteru terenu. 

§ 2. 1. Warstwy BDOT10k konstruuje si  tak, aby zapewnia  poprawno  geometryczn  obiektów, zachowuj c 
poprawne relacje topologiczne pomi dzy reprezentowanymi obiektami. 

2. Poprawne geometrycznie klasy obiektów BDOT10k sp  nast puj ce warunki:  

1) dnych punktów po rednich wynosi 1 cm; 

2)  pomi dzy dwoma dowolnymi werteksami, czyli punktami po rednimi linii lub obszaru, wynosi 
2 m. Wyj tek od tego warunku stanowi  obiekty, o których dane s  pozyskiwane z zewn trznych rejestrów o wi kszej 

ci, oraz obiekty, wzgl

3)  odwzorowywania k tów geometrii obiektu budynek wynosi 1o; 

4) kierunek wektora obiektu klasy rzeka i strumie  oraz klasy 
wody; 

5)  wymagania, okre

DOT10k i poprawno  ich pisowni s  zgodne 
z Pa stwowym Rejestrem Nazw Geograficznych, zwanym dalej „PRNG”

Załącznik nr 4
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Sie  wodna 

§ 4. 1. Podstaw  reprezentacji kategorii klas obiektów sie  wodna s  osie geometryczne cieków.

2. Cieki o szeroko ci powy ej 5 m posiadaj  reprezentacj  powierzchniow  w klasie obiektów woda 
powierzchniowa.

3. Reprezentacja geometryczna poszczególnych klas obiektów jest realizowana zgodnie z zasadami grafu 
planarnego, w sposób pozwalaj cy na realizacj  analiz sieciowych w systemach informacji geograficznej.

§ 5. 1. Klasa obiektów ‘OT_SWRS_L’ reprezentuje osie odcinków rzek i strumieni. 

2. Przy opracowywaniu klasy rzeka i strumie  wykorzystuje si  bazy danych Zarz dów Gospodarki Wodnej oraz 
Map

3. Zmiana jakiegokolwiek atrybutu cieku powoduje segmentacj  odcinka cieku.  

entacj  rzeki lub strumienia. 

5. O  cieku podrz czy si  z osi  cieku nadrz czenia cieków jest miejscem  
segmentacji cieku nadrz dnego. Je eli ciek nadrz dny posiada reprezentacj  powierzchniow , o  cieku  
podrz dnego powinna zosta  przerwana w miejscu przechodzenia przez lini  brzegow  cieku nadrz dnego. Odcinek osi 
cieku podrz dnego biegn cy od linii brzegowej do osi cieku nadrz dnego oznacza si  sztucznym 

cznikiem‘x_rodzajReprGeom’= 'SL' . 

6. Klasa obiektów rzeka i strumie  pozostaje w relacji przestrzennej do klasy obiektów woda powierzchniowa. 
Odcinki cieków prowadzi si  w obr bie zbiorników wodnych. Wykazuje si  najbardziej prawdopodobny przebieg cieku, 
zachowuj c topologi  sieci. Fragmenty cieków w obr bie zbiorników oznacza si cznik  
‘x_rodzajReprGeom’ = 'SL'. Je czy si  osie poszczególnych 
cieków w obr czenia jest w cowym wszystkich dochodz cych linii. 

7. Dane o szeroko ci cieku wprowadza si  wzgl dem wszystkich odcinków .Dane o szeroko ci cieków 
reprezentowanych dodatkowo w klasie obiektów woda powierzchniowa pozyskuje si ci  20%. Szeroko  cieku 
okre la si  , wprowadzaj c redni  szeroko  cieku na odcinku pomi dzy w

8. Je zia si , a nast ajszerszych ramion cieku 
 ramionom cieku przypisuje si  atrybut ramienia bocznego  

‘przebieg’ = 'Rbc'. 

nych b d ci do kilkuset 
 jedynie w klasie woda powierzchniowa, bez wprowadzania obiektu w klasie 

rzeka i strumie . 

§ 6. 1. Klasa obiektów ‘OT_SWKN_L’ reprezentuje odcinki 

2. Przy opracowywaniu klasy  wykorzystuje si  bazy danych Zarz dów Gospodarki Wodnej oraz Map

egmentacj

 lub strumieniem powoduje segmentacj

5.Dane o szeroko  wzgl dem wszystkich odcinków. 

6. Zasady pozyskiwania atrybutu ‘przebieg’ s  analogiczne do zasad pozyskiwania tego atrybutu dla klasy obiektów 
rzeka i strumie . 

§ 7. 1. Klasa obiektów ‘OT_SWRM_L’ reprezentuje odcinki rowów melioracyjnych. 

2. Przy opracowywaniu klasy obiektów rów melioracyjny wykorzystuje si  informacje pochodz ce z ewidencji 
wód, urz dze  melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów pro
rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji 
wód, urz dze  melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 55). 

3. Rowy melioracyjne dochodz ce do obiektów z klasy ‘OT_SWRS_L’ lub ‘OT_SWKN_L’ nie powoduj  ich 
segmentacji. 
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4. Klasa obiektów rów melioracyjny pozostaje w relacji przestrzennej do klasy obiektów woda powierzchniowa. 
a si  w obr bie zbiorników. 

§ 8. 1. Wykaz ‘OT_Ciek’ zawiera nazwy cieków wodnych. 

2. Wykaz ‘OT_Ciek’ zawiera informacje b d ce podzbiorem danych zawartych w PRNG. Zawarto  tabeli musi 
by  zgodna z PRNG. 

 Sie  komunikacyjna 

 § 9. 1. Podstaw  reprezentacji kategorii klas obiektów sie  komunikacyjna jest o  geometryczna obiektu.  

2. Reprezentacja geometryczna poszczególnych klas obiektów jest realizowana zgodnie z zasadami grafu 
nieplanarnego, z wyj tkiem klas obiektów opisanych w ust pie 3. 

3. Klasa obiektów droga jest realizowana zgodnie z zasadami grafu planarnego. 

§ 10. 1. Klasa obiektów ‘OT_SKJZ_L’ reprezentuje odcinki jezdni. 

2. Zmiana jakiegokolwiek z atrybutów jezdni powoduje konieczno  segmentacji obiektu liniowego j
reprezentuj cego.  

3. W przypadku skrzy owa  kolizyjnych jednopoziomowych dokonuje si  segmentacji obiektów liniowych 
reprezentuj cych wszystkie dochodz ce do skrzy owania jezdnie.

4. W przypadku skrzy owa  bezkolizyjnych wielopoziomowych w miejscu skrzy owania na ró nych poziomach 
nie segmentuje si  krzy uj cych si  odcinków jezdni.  

5. W przypadku gdy nie istniej cze cze , 
do ruchu na jezdniach dróg o ró nych kategoriach zarz dzania, przyjmuje si , cze cze  otrzymuj
atrybuty jezdni o wy szej kategorii.  

6. Odcinki jezdni prowadzi si  w obr ych, o ile s  wyra nie 
wydzielone lub o ile mo liwe jest poruszanie si  w obr
z warunkiem posiadania przez te obiekty wjazdu i wyjazdu. W takim przypadku wprowadza si  umowny przebieg jezdni 

czenie pomi dzy wjazdem i wyjazdem. Tak wprowadzonemu odcinkowi jezdni przypisuje si  atrybuty 
‘x_rodzajReprGeom’= 'LU' oraz ‘x_katDoklGeom’ = 'Prz'. 

7. Rondo jest reprezentowane przez odcinki osi jezdni pomi cze cze  do niego.  

8. Wprowadza si  drogi stanowi ce dojazdy do pojedynczych zagród i budynków, o ile  jest wi ksza od 
50 m. Pomija si  odcinki, które zaczynaj  si  od gospodarstwa i ko cz  si czenia z inn  drog . W przypadku g stej 
sieci dróg polnych pomija si  niektóre z nich, tak aby zachowa  pomi dzy nimi, równ  co najmniej 100 m. 

9. Klasa obiektów jezdnia pozostaje w relacji przestrzennej do klasy obiektów budowla in ynierska. Geometria 
odcinka jezdni drogi jednojezdniowej jest identyczna z geometri  obiektu reprezentuj cego most, wiadukt, estakad  i tunel. 
W przypadku drogi dwujezdniowej linia reprezentuj ca most, wiadukt, estakad  i tunel jest wprowadzana pomi dzy 
odcinkami jezdni i jest identyczna z geometri  drogi w klasie obiektów ‘OT_SKDR_L’. Odcinek jezdni ulega segmentacji 
na kra cach odcinka mostu, wiaduktu, estakady i tunelu. Wydzielony w ten sposób odcinek jezdni otrzymuje odpowiedni
warto  atrybutu ‘polozenie’.  

10. Klasa obiektów jezdnia pozostaje w relacji przestrzennej do klasy obiektów budowla ziemna. Geometria 
odcinka jezdni drogi jednojezdniowej jest identyczna z geometri  obiektu reprezentuj cego nasyp lub wykop. W przypadku 
drogi dwujezdniowej lini  reprezentuj c  nasyp lub wykop wprowadza si  pomi dzy odcinkami jezdni tej drogi. Odcinek 
jezdni nie ulega segmentacji na kra cach odcinka nasypu lub wykopu. 

11. Klasa obiektów jezdnia pozostaje w relacji przestrzennej do klasy obiektów budynek. Odcinki jezdni zachowuj
ci  w miejscach przejazdów pod budynkami. 

12. Na rondach numery szlaków drogowych przypisuje si  w taki sposób, aby wszystkie dochodz ce drogi 
czenie. Odcinki jezdni na rondzie otrzymuj  numery wszystkich dochodz cych do niego dróg. 
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13. Atrybut ‘klasaDrogi’ odpowiada przynale no ci drogi do klasy drogi zgodnie z wytycznymi technicznymi 
obowi zuj cymi w drogownictwie. Informacje o klasyfikacji dróg pozyskuje si  z baz danych prowadzonych przez 
zarz dców dróg. Je eli takie dane nie s  dost pne, nale y dokona óg 

czniku 1. Fakt ten nale y uwidoczni  w metadanych. 

14. cznic w w

15. Atrybut ‘ulica’ wprowadza si  poprzez kwalifikacj  odcinków jezdni drogi jako ulice. Zasady kwalifikacji ulic 
s  nast puj ce: 

1) za ulic  przyjmuje si  odcinki jezdni drogi znajduj cej si  na obszarze: 

czeniem drogi, o której mowa w pkt 2 lit. a, 

b) zurbanizowanym i przeznaczonym do urbanizacji,  

c) miejscowo ci nieb d czeniem drogi, o której mowa w pkt 2 lit. b; 

2) nie przyjmuje si  za ulic  odcinków jezdni drogi: 

a) le nej lub polnej w granicach miast nieprzebiegaj cej w obr bie zabudowy, 

b) przebiegaj cej na odcinku do 1000 m w skupionej zabudowie wiejskiej. 

16. Jako warto  atrybutu ‘idUlica’ przypisuje si  identyfikator ulicy w odpowiedniej miejscowo ci z wykazu 
‘OT_Ulica’. W przypadku gdy granica dwóch miejscowo ci A i B biegnie osi  ulicy i adresy z obu miejscowo
si  do nazwy tej ulicy, to t  nazw  przypisujemy segmentowi jezdni, który nale y do miejscowo ci wi kszej pod wzgl dem 
liczby ludno ci. W wykazie ‘OT_Ulica’ nazwa tej ulicy wyst pi dwa razy: raz - z przypisaniem do miejscowo ci A, drugi 
raz - z przypisaniem do miejscowo ci B. 

17. W szczególnym przypadku, kiedy jezdnia drogi jest w budowie i brakuje informacji o przebiegu tej jezdni 
atrybut ‘x_katDoklGeom’ przyjmuje warto 'Npw', oznaczaj cy 'Niepewny'.

 § 11. 1. Klasa obiektów ‘OT_SKDR_L’ reprezentuje odcinki dróg. 

2. W przypadku dróg jednojezdniowych geometria osi drogi pokrywa si  z geometri  osi jezdni; w przypadku dróg 
dwujezdniowych o  drogi wprowadza si  pomi dzy osiami obu jezdni.  

3.  Zmiana jakiegokolwiek atrybutu drogi powoduje segmentacj  odcinka drogi. 

4. Segmentacj  odcinków dróg powoduje ka de jednopoziomowe i wielopoziomowe skrzy owanie dróg. 

5. Na obszarze ronda prowadzi si  odcinki dróg biegn ce do w dzi ronda 
do w  umown  i przyjmuje warto  atrybutu ‘x_rodzajReprGeom’= 'LU'.  

§ 12. 1. Wykaz ‘OT_SzlakDrogowy’ zawiera numery szlaków drogowych mi dzynarodowych, krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych.  

2. Atrybut ‘numer’ wprowadza si  zgodnie z obowi zuj ciwe zarz dy 
dróg publicznych. 

§ 13. 1. Wykaz ‘OT_Ulica’ zawiera nazwy ulic. 

2. Nazw  ulicy wprowadza si  rady gminy. 

3. Nazwa ulicy jest podzielona na cz liwe jej wykorzystywanie w procesie wyszukiwania 
j. 

§ 14. 1. Klasa obiektów ‘OT_SKRW_P’ zawiera ronda i w

2. Obiekt rondo wprowadza si  w punkcie centralnym ronda nieb d cego elementem skrzy owania 
wielopoziomowego. 

3. W  w miejscu skrzy owania wielopoziomowego: 

1) drogi dwujezdniowej z inn  drog  dwujezdniow ; 

2)  jezdni  drogi jednojezdniowej niestanowi cznicy; 

3) dróg jednojezdniowych. 

4. W miejscu wstawienia ronda i w dym przypadku ulega 
segmentacji. 
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5. Klasyfikacj  w  w oparciu o dane uzyskane od zarz dców dróg. 

§ 15. 1. Klasa obiektów ‘OT_SKRP_L’ reprezentuje odcinki ci gów ruchu pieszego i rowerowego.  

2. Zachowuje si  ci  obiektów klasy ci g ruchu pieszego i rowerowego w przypadkach przej  pod 
budynkami. 

3. Odcinki ci gów ruchu pieszego i rowerowego ulegaj  segmentacji przy przej ciu przez ka d  jezdni , nie 
powoduj c segmentacji jezdni.  

4. Atrybut ‘nazwa’ przyjmuje warto ci zgodnie z nazw  ci gu ruchu pieszego i rowerowego. 

5. Atrybut ‘szerokosc’ pozyskuje si  jedynie dla alejek i pasa y. Dla cie ek przyjmuje on warto  specjaln
'inapplicable' oznaczaj c 'nie stosuje si '.

6. Atrybut ‘idUlica’ przypisuje si  odcinkom ci gów ruchu pieszego i rowerowego wchodz
posiadaj cych nazw , zgodnie z identyfikatorem ulicy z wykazu ‘OT_Ulica’. 

7. Na odcinku zawieraj cym schody dokonuje si  segmentacji ci gu ruchu pieszego oraz przyjmuje warto
atrybutu ‘schody’ = 1. 

§ 16. 1. Klasa obiektów ‘OT_SKTR_L’ reprezentuje os cych do ruchu 
pojazdów szynowych. 

2. Przy opracowaniu klasy obiektów  wykorzystuje si  bazy danych prowadzone przez 
zarz dców infrastruktury w wietle przepisów art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z pó n. zm.1)) w odniesieniu do linii kolejowych i metra oraz bazy podmiotów, które zarz dzaj
liniami tramwajowymi. 

3. W szczególnych przypadkach zamiast osi toru reprezentuje si  o  umown  le c  pomi dzy dwoma skrajnymi 
torami wchodz ów jest reprezentowany przez odcinki liniowe 
o jednorodnych warto ciach atrybutów. Tory wchodz  by  oddalone od siebie o wi cej 
ni  5 m. W przypadku wi kszego oddalenia pokazuje si  tor lub grup
tory przestaj  biec równolegle do siebie, wprowadza si

4. W miejscu zmiany dowolnego atrybutu nast u skrzy owa
wielopoziomowych w miejscu skrzy je si  ich segmentacji.  

5. Klasa obiektów pozostaje w relacji przestrzennej do klasy obiektów budowla in ynierska. 
yczna z geometri  obiektu reprezentuj cego most, wiadukt, estakad

i tunel. W przypadku gdy po budowli in ynierskiej biegnie wi cej ni  jeden tor, lini  reprezentuj ca most, wiadukt, estakad
i tunel wprowadza si  pomi dzy odcinkami tych torów.  kra cach 
odcinka mostu, wiaduktu, estakady i tunelu. Wydzielony w ten sposób odcinek toru otrzymuje odpowiedni  warto
atrybutu ‘polozenie’. 

6. Klasa obiektów  pozostaje w relacji przestrzennej do klasy obiektów budowla ziemna. 
yczna z geometri  obiektu reprezentuj cego nasyp lub wykop.  

W przypadku drogi dwujezdniowej lini  reprezentuj c  nasyp lub wykop wprowadza si  pomi dzy odcinkami jezdni tej 
a kra cach odcinka nasypu lub wykopu. 

7. Klasa obiektów  pozostaje w relacji przestrzennej do klasy obiektów budynek. Odcinki torów 
 ci  w miejscach przejazdów pod budynkami. 

li nie jest mo r stanowi cy 
czenie pomi dzy skrajnymi rozjazdami na kra cach stacji, otrzymuje numer linii kolejowej oraz warto

atrybutu ‘funkcjaToru’ - tor szlakowy stacyjny  numerów linii 
kolejowych. 

9. Atrybut ‘liczbaTorow’ przyjmuje warto ci liczbowe okre laj ce liczb
obr bie stacji kolejowych wprowadza si  pojedyncze tory i przypisuje atrybut ‘liczbaTorow’ = 1. 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta poz. 1374, 

z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, 

poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, 

Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367 i Nr 230, poz. 1372. 
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10. rów s  w przebudowie i brak jest informacji o ich 
przebiegu, atrybut ‘x_katDoklGeom’ przyjmuje warto 'Npw' oznaczaj c  'Niepewny'.

11. czonych z eksploatacji, atrybut 
‘x_KatIstnienia’ przyjmuje warto 'Ncn' oznaczaj c  'nieczynny'.

§ 17. 1. Wykaz ‘OT_LiniaKolejowa’ zawiera numery linii kolejowych. 

2. Informacje o liniach kolejowych pozyskuje si  z baz danych prowadzonych przez zarz dców infrastruktury 
w wietle przepisów art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

§ 18. 1. Wykaz ‘OT_WezelKolejowy’ zawiera numery i nazwy w

2. Informacje o liniach kolejowych pozyskuje si  z baz danych prowadzonych przez zarz dców infrastruktury 
w wietle przepisów art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

§ 19. 1. Klasa obiektów ‘OT_SKPP_L’ reprezentuje odcinki przepraw. 

2. Podstaw  reprezentacji geometrycznej klasy ‘OT_SKPP_L’ jest cz ca drogi po obu stronach 
przeszkody wodnej. 

Sie  uzbrojenia terenu 

§ 20. 1. Podstaw  reprezentacji obiektów kategorii obiektów sie  uzbrojenia terenu s  osie geometryczne 
przewodów rurowych oraz linie umowne dla linii napo

2. Reprezentacja geometryczna poszczególnych klas obiektów realizowana jest zgodnie z zasadami grafu 
nieplanarnego.

3. Przy opracowywaniu kategorii obiektów sieci uzbrojenia terenu wykorzystuje si  baz  Geodezyjnej Ewidencji 
Sieci Uzbrojenia Terenu.

4. Obiekty pozyskane z opracowa  wielkoskalowych podlegaj  generalizacji i uspójnieniu z tre ci  BDOT10k. 

§ 21. 1. Klasa obiektów ‘OT_SULN_L” reprezentuje odcinki linii napowietrznych.  

2. Podstaw  reprezentacji odcinka linii elektroenergetycznej j cz ce 
przewody elektryczne.  

3. W przypadku linii elektroenergetycznej, na której nie wyst puj
energetyczny lub transformator, prowadzi si  prost  lini  pomi

 nie pozyskuje. 

4. W celu utrzymania spójno ci topologicznej na linii elektroenergetycznej wstawia si
w którym wyst wysoka budowla techniczna oraz w
wyst puje transformator w klasie obiektów inne urz dzenie techniczne.  

5. Lini  elektroenergetyczn  segmentuje si zieniach linii oraz w miejscach posadowienia 
transformatorów. Nie dopuszcza si  segmentacji linii w miejscach, gdzie linie elektro cz  si  ze sob , 
czyli w miejscach bezkolizyjnych skrzy owa  linii.  

§ 22. 1. Klasa obiektów ‘OT_SUPR_L’ reprezentuje odcinki przewodów rurowych. 

2. Podstaw  reprezentacji odcinka przewodu sieci uzbrojenia terenu jest o  geometryczna.  

3. ci wi kszej ni  100 m.  

Pokrycie terenu 

§ 23. 1. Podstaw  reprezentacji kategorii klas obiektów pokrycie terenu s  spójne fragmenty terenu stanowi ce 
powierzchnie jednorodne z fizjonomicznego punktu widzenia. Do pokrycia terenu zalicza si  najwa niejsze, 
powierzchniowe elementy sytuacyjne terenu, rozró nialne przede wszystkim na podstawie ich zewn trznego wygl du.
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2. Obiekty kategorii pokrycie terenu zachowuj  wzgl dem siebie relacj  s siedztwa i w sposób ci
c go w 100%. 

3. Ogólne kryterium wydzielania powierzchni w klasach kategorii obiektów pokrycie terenu jest nast puj ce: 

1) minimalna szeroko  wydzielanej powierzchni wynosi 10 m, za wyj tkiem wód powierzchniowych oraz szczególnych 
przypadków terenów komunikacyjnych; 

2) minimalna powierzchnia wydzielenia wynosi 1000 m2  inaczej. 

4. Dopuszcza si  wprowadzenie obszarów o mniejszej powierzchni od podanej w pkt. 2, je eli jest to istotne dla 
cza 

si  do wi kszego terenu s siedniego. 

5. Kryterium minimalnej powierzchni wydzielanych ob tów, 
za  nie dotyczy cz ci obiektów le cych na granicy opracowania.

6. Obiekty kategorii sie  wodna i sie  komunikacyjna stanowi  granic  obiektów kategorii pokrycie terenu tylko 
w przypadku, kiedy cieki nie posiadaj  reprezentacji powierzchniowej w klasie obiektów woda powierzchniowa, a drogi 
i koleje nie maj  wydzielonych powierzchni w klasie obiektów i

§ 24. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTWP_A’ reprezentuje obszary wód powierzchniowych.  

2. Podstaw  reprezentacji obszaru wody powierzchniowej jest kraw d , ‘x_rodzajReprGeom’= 'KR'.

3. Kryterium wydzielania wody powierzchniowej w klasie obiektów woda powierzchniowa jest nast puj ce:  

1)  minimalna szeroko cych i stoj cych wynosi 5 m; 

2)  minimalna powierzchnia dla zbiorników wodnych wynosi 80 m2.  

4. Podstaw  reprezentacji obiektów klasy woda powierzchniowa jest obszar zdefiniowany przez lini  brzegow , 
rozgraniczaj c  lustro wody od terenu l dowego przy normalnym poziomie wody. 

5. Na rzekach, jeziorach, stawach i na morzu oznacza si  wszystkie wyspy.  

6. Wyspy stanowi  enklawy w obiektach klasy woda powierzchniowa i s  reprezentowane w innych klasach 
obiektów kategorii pokrycie terenu. 

7. Niewielkie sztuczne zbiorniki wodne, takie jak baseny odkryte, zbiorniki przeciwpo arowe, osadniki nie s
przedstawiane, jako obiekty klasy woda powierzchniowa, ale jako obiekty klasy budowla i urz dzenie. 

8. Zbiornik wodny lub ciek mo e by reprezentowany przez wi cej ni  jeden obiekt klasy woda powierzchniowa. 
Je eli ciek wodny, kwalifikuj cy si  do reprezentacji powierzchniowej, nie jest w adnej cz
przez zbiorniki wodne, reprezentowany jest przez jeden obiekt klasy woda powierzchniowa. Przystaj ce obiekty 
powierzchniowe reprezentuj ce cieki o ró nych atrybutach rozdziela si . 

9. Nie wydziela si  w obr bie obiektu klasy woda powierzchniowa ródrzecznych 
przemieszczaj cych si  z biegiem rzeki i pozbawionych ro linno ci. 

10. Warto  atrybutu ‘poziomWody’ podaje si  dla jezior i zbiorników retencyjnych. Podana wysoko  odpowiada 
redniemu stanowi wody w jeziorze i poziomowi spi trzenia normalnego w zbiorniku retencyjnym.  

11.Warto ci  atrybutu specjalnego ‘x_katDoklGeom’ jest: 

1) 'Dok', oznaczaj cy eli linia brzegowa zidentyfikowana jest z ogólnymi ciowymi dla 
BDOT10k i reprezentuje wyra nie widoczn  kraw d  lustra wody; 

2) 'Prz', oznaczaj c  'przybli ony', je eli linia brzegowa reprezentuj ca kraw d  lustra wody nie jest mo liwa do 
zinterpretowania. 

§ 25. 1. Wykaz ‘OT_ZbiornikWodny’ zawiera nazwy zbiorników wodnych.  

2. Wykaz ‘OT_ZbiornikWodny’ zawiera informacje b d ce podzbiorem danych zawartych w Pa stwowym 
Rejestrze Nazw Geograficznych. Zawarto  tabeli musi zgodna z PRNG. 

§ 26. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTZB_A’ reprezentuje tereny zabudowy.  

2. Podstaw  reprezentacji terenu zabudowy jest zasi g umowny, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZU'.

3. W zale no ci od cech fizjonomicznych zabudowy wyró nia si  nast puj ce rodzaje terenów zabudowy: 
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1) wielorodzinna; 

2) jednorodzinna; 

3)

4)

5)

4. W zale no ci od sposobu rozmieszczenia budynków wyró nia si  zabudow  o ró nym charakterze: 

1) zwart , je eli powierzchnia zabudowana stanowi co najmniej 80% wydzielanego terenu; 

2) g st , je eli przynajmniej trzy budynki oddalone s  od siebie nie wi cej ni  o 30 m; 

3) lu n , je lane stykaj  si  ze sob , z uwzgl dnieniem ust. 5. 

5. Jako teren zabudowy lu nej wprowadza si te przez inne zagrody i posesje wraz z ich 
najbli szym otoczeniem, a tak e samodzielnie stoj ce du e budynki wraz z ich najbli szym otoczeniem, je li zajmuj
powierzchni  wi ksz  od 2000 m2. 

owy, chyba e jest to teren poni ej 1000 m2 i z racji 
odpowiednich zapisów dotycz cych zasad wydzielania elementów pokrycia terenu mo e by czony do terenu 
s siedniego. 

7. Obszar pod samodzielnie stoj cymi du ymi budynkami przedstawia si  jako teren zabudowany, którego zasi g 
obejmuje najbli sze otoczenie budynku, a w przypadku, kiedy nie da si  takiego otoczenia wyodr bni , mo e by
poprowadzony po kraw dzi budynku. 

8. Pojedyncze szklarnie wyst puj czamy do tej zabudowy. Du y obszar 
zaj teren pod urz dzeniami technicznymi lub budowlami w klasie 
‘OT_PTNZ_A’.  

9.Warto  atrybutu ‘charakter’ zale y od warto ci atrybutu ‘rodzaj’ w nast puj cy sposób:  

1) ci
atrybutu ‘charakter’ jest: zwarta 'Zwr', g sta 'Gst' lub lu na 'Luz'; 

2) dla zabudowy jednorodzinnej warto ci  atrybutu ‘charakter’ jest: g sta 'Gst' lub lu na 'Luz'.

10. O warto ci atrybutu ‘roslinnosc’ decyduje wyst powanie na obszarze zabudowy charakterystycznej dla tego 
obszaru ro linno ci lub jej brak, a wydzielenie tej ro linno ci przy pomocy obiektów kategorii pokrycie terenu nie jest 
mo liwe ze wzgl du na przyj te kryteria. Atrybut ‘roslinnosc’ przyjmuje nast puj ce warto ci: 

1)'Dr', 'Sd', 'Tt' cej kryteria zabudowy g stej lub lu nej, na której wyst puje istotna 
z punkty widzenia opisu terenu ro linno  drzewiasta, czy wyra nie widoczne urz dzone trawniki mi dzy blokami 
mieszkaniowymi;  

2)'Bl' (brak – plac twardy) - wprowadza si  w przypadku, gdy pomi dzy budynkami wyst puje nawierzchnia 
asfaltowa lub betonowa; 

3)'Br' (brak) - wprowadza si  w przypadku, gdy pomi dzy budynkami nie wyst puje istotna ro linno ,  
a jedynie grunt nawierzchni utwardzonej.  

§ 27. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTLZ_A’ reprezentuje tereny le ne lub zadrzewione.  

2. Podstaw  reprezentacji terenu le nego lub zadrzewionego jest kraw d , ‘x_rodzajReprGeom’= 'KR'.

3. Minimalna szeroko  wydzielonego terenu le go  40 m.

4. Grup ej ni  1000 m2 reprezentuje si  przy pomocy obiektów 
klasy obiekt przyrodniczy. 

5. W obr bie lasu wysokopiennego wydziela si  zagajnik, je eli jego powierzchnia zajmuje ponad  
2000 m2 cza si  do lasu. Na obrze ach lasu wydziela si  zagajniki o powierzchni powy ej 1000 m2, 

cza si  do lasu.

§ 28. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTRK_A’ reprezentuje tereny ro linno ci krzewiastej. 

2. Podstaw  reprezentacji terenu ro linno ci krzewiastej jest kraw d , ‘x_rodzajReprGeom’= 'KR'.
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3.Jako obiekty klasy ro linno  krzewiasta przedstawia si  obszary o powierzchni przekraczaj cej 1000 m2. 
Mniejsze obszary przedstawia si , jako obiekty punktowe klasy obiekt przyrodniczy. 

4. Pasy ro linno ci krzewiastej (g  rzek reprezentuje si  przez obiekty klasy 
ro linno  krzewiasta, je eli ich szeroko  jest równa lub wi ksza ni  15 m, a ich powierzchnia wi ksza ni  1000 m2. 
W innym przypadku pasy ro linno ci krzewiastej reprezentuje si  jako obiekty liniowe klasy obiekt przyrodniczy. 

5. Obszar ro linno ci krzewiastej (g stych krzewów) wyró nia si  w obr bie lasu oraz na obrze ach lasu, gdy jego 
powierzchnia przekracza 2000 m2 cza si  do lasu. 

§ 29. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTUT_A’ reprezentuje te

2. Podstaw g umowny, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZU'.

3. Jako obiekty klasy  przedstawia si  obszary o powierzchni powy ej 1000 m2 i szeroko ci wi kszej 
ni  10 m. 

§ 30. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTTR_A’ reprezentuje tereny ro linno ci trawiastej i upraw rolnych. 

2. Podstaw  reprezentacji terenu ro linno ci trawiastej i upraw rolnych jest kraw d , ‘x_rodzajReprGeom’= 'KR'.

3. Jako obiekty klasy ro linno  trawiasta i uprawa rolna przedstawia si  obszary o powierzchni powy ej 1000 m2

i szeroko ci wi kszej ni  15 m. Wyj tkiem od tej zasady s  przypadki szczególne, takie jak: 

1) ce dwa inne obiekty kategorii pokrycie terenu; 

2) ronda;  

3) tereny ro linno ci trawiastej mi dzy jezdniami, je eli ich szeroko  jest wi ksza ni  5 m.  

4. Nie wprowadza si  obszarów ro linno ci trawiastej mniejszych ni  500 m2.  

§ 31. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTKM_A’ reprezentuje te , 
zwanymi dalej terenami komunikacyjnymi.

2. Podstaw  reprezentacji terenu komunikacyjnego jest zasi g umowny, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZU'.

3. Wydzielenie terenu komunikacyjnego jest podrz dne w stosunku do innych wydziele  obiektów kategorii 
pokrycie terenu cy.  

4. Przy wprowadzaniu obiektów klasy i stosuje si  kryterium 
minimalnej szeroko eren komunikacyjny, a nie tylko szeroko ci jezdni 
czy torowiska. Tereny komunikacyjne o szeroko ci od 5 m wydziela si puje 
wyra na granica innego obiektu nale cego do kategorii pokrycie terenu.  

5. Przy wprowadzaniu terenu komunikacyjnego stosuje si  kryterium minimalnej szeroko ci 5 m w przypadkach, 
w których teren komunikacyjny o szeroko ci wi kszej od 10 m ulega okresowemu zw eniu. Podczas wprowadzania 
terenów komunikacyjnych d y si  do zachowania ci ci ich przebiegu. 

6. Obiekty powierzchniowe kategorii pokrycie terenu doci ga si  do osi drogi tylko w przypadku, gdy ze wzgl du 
na kryteria nie wydzielono terenu komunikacyjnego. 

7.Je eli pomi dzy jezdniami drogi dwujezdniowej wyst puje trawnik, to przedstawiany jest jako teren ro linno ci 
trawiastej, je eli ma odpowiedni  szeroko  i powierzchni . 

8. Obiekt teren pod drog  i torowiskiem wprowadzamy tylko w sytuacji, gdy droga i tory przebiegaj
równolegle i blisko siebie na tyle, e nie da si  wydzieli  mi dzy nimi innego obiektu kategorii pokrycie terenu.  

9. W przypadku krzy owania si  jezdni i torów wydziela si teren pod drog  lub teren pod torowiskiem, 
zale nie od tego, który z nich jest dominuj cy. W przypadku jezdni lub torów przebiegaj cych po mostach i wiaduktach 
wydziela si  takie obiekty pokrycia terenu, które odzwierciedlaj  faktyczny stan pokrycia terenu na poziomie gruntu.

10. W przypadku krzy owania si  jezdni lub kolei z ciekiem z reprezentacj  powierzchniow , teren komunikacyjny 
przerywa si  na obiekcie woda powierzchniowa. 

§ 32. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTGN_A’ reprezentuje tereny gruntów nieu ytkowanych.

2. Podstaw  reprezentacji terenu gruntów nieu ytkowanych jest kraw d , ‘x_rodzajReprGeom’= 'KR'.



Dziennik Ustaw Nr 279 — 383 — Poz. 1642

 

3. Jako obiekty klasy grunt nieu ytkowany przedstawia si  obszary o powierzchni powy ej 1000 m2 i szeroko ci 
wi kszej ni  15 m, za wyj ugie wydzielenia rozgraniczaj ce dwa inne 
obiekty kategorii pokrycie terenu.

§ 33. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTPL_A’ reprezentuje tereny placów. 

2. Podstaw  reprezentacji terenów placów jest kraw d , ‘x_rodzajReprGeom’= 'KR'.

3. Jako obiekty klasy plac przedstawia si  obszary o powierzchni powy ej 1000 m2 i szeroko ci wi kszej ni  15 m, 
za wyj ugie wydzielenia rozgraniczaj ce dwa inne obiekty kategorii 
pokrycie terenu.  

4. Do bazy danych nie wprowadza si ych o powierzchni 
poni ej 3000 m2. 

§ 34. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTSO_A’ reprezentuje te

2. Podstaw d , ‘x_rodzajReprGeom’= 'KR'.

3. Jako obiekty klasy  przedstawia si  obszary o powierzchni powy ej 1000 m2 i szeroko ci 
wi kszej ni  15 m, za wyj ugie wydzielenia rozgraniczaj ce dwa inne 
obiekty kategorii pokrycie terenu. 

§ 35. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTWZ_A’ reprezentuje te

2. Podstaw w d , ‘x_rodzajReprGeom’= 'KR'.

3. Jako obiekty klasy  przedstawia si  obszary o powierzchni powy ej 1000 m2 i szeroko ci 
wi kszej ni  15 m, za wyj ugie wydzielenia rozgraniczaj ce dwa inne 
obiekty kategorii pokrycie terenu. 

§ 36. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTNZ_A’ reprezentuje po

2. Podstaw jest kraw d , ‘x_rodzajReprGeom’= 'KR'.

3. Jako obiekty klasy  przedstawia si  obszary o powierzchni powy ej 1000 m2

i szeroko ci wi kszej ni  15 m, za wyj ugie wydzielenia 
rozgraniczaj ce dwa inne obiekty kategorii pokrycie terenu. 

Budynki, budowle i urz dzenia 

§ 37. 1. Klasa obiektów ‘OT_BUBD_A’ reprezentuje budynki.

2. Podstaw  reprezentacji budynków jest zarys podstawowy, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZP', natomiast w przypadku 
budynków, których podstawy zajmuj  mniejsz  powierzchni  ni  poziomy przekrój wy szych kondygnacji, reprezentacj
t  jest maksymalny zasi g, ‘x_rodzajReprGeom’= 'MA'.

3. Obiekty klasy budynek pozyskuje si  z bazy danych ewidencji gruntów i budynków. 

4. Wprowadza si  wszystkie budynki mieszkalne oraz wszystkie budynki niemieszkalne odosobnione. Generalizacji 
nie podlegaj  wyst ej 4 m na cianach tych budynków.

5. Nie pozyskuje si :  

1) onych w bliskim s siedztwie innych zabudowa , w obr bie zagród i posesji, 
gdy powierzchnia tych budynków jest mniejsza od 40 m2;  

2)  40 m2

3) baraków roboczych na placach budowlanych oraz szop bez cian w zagrodach. 

6. Budynki, które maj  tak  sam  funkcj , wspólne boki oraz gdy powierzchnia ka dego z tych 
budynków jest mniejsza ni  40 m2, nale y zagregowa . 

7. Nie dzieli si  budynków na cz ci z powodu przypisania do ich cz ci ró nych numerów adresowych. 

8. Ruin zabytkowych nie przedstawia si  jako budynków. 
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9.Atrybut ‘liczbaKondygnacji’ przyjmuje warto ci liczbowe, okre laj ce liczb  poziomych nadziemnych cz ci 
budynku. Cz  taka zawarta jest mi dzy górn  powierzchni  stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie, a górn
powierzchni  stropu lub stropodachu znajduj cego si  nad t  cz ci . Wyj tki stanowi : nadbudówki ponad dachem 
budynku, takie jak maszynownia d wigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kot
jako pierwsza kondygnacja. Za kondygnacj  uwa a si  tak e poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
oraz poziom  cz  budynku stanowi c  przestrze  na urz dzenia techniczne. 

10.Jako warto  atrybutu ‘x_informDodatkowa’ wprowadza si  dodatkowe informacje o budynku, które poszerzaj , 
ale nie dubluj

§ 38.  1. Klasa obiektów ‘OT_BUIN_L’ reprezentuje budowle in ynierskie. 

2. Podstaw  reprezentacji budowli in ynierskich jest ich o  geometryczna. Geometria obiektu reprezentuj cego 
budowl  in yniersk  pokrywa si  z geometri  obiektu reprezentuj cego jezdni  drogi, tory kolejowe lub ci g ruchu 
pieszego. Wyj tek od tej zasady stanowi przepust. W przypadku drogi dwujezdniowej o  budowli in ynierskiej pokrywa si
z osi  drogi, pomi dzy osiami jezdni. 

 na podstawie dokumentacji technicznej tunelu. 

4. Przepusty reprezentuje si  zgodnie z przebiegiem przepustu pod jezdni , przebieg ten powinien by

§ 39.  1. Klasa obiektów ‘OT_BUHD_A’, ‘OT_BUHD_L’ reprezentuje budowle hydrotechniczne. 

2. Podstaw  reprezentacji obiektów liniowych: jaz ruchomy lub zastawka pi trz ca,  i zapora jest linia 
umowna, ‘x_rodzajReprGeom’= 'LU'.  

3. Podstaw  reprezentacji obiektów powierzchniowych: luza i zapora jest zarys podstawowy, 
‘x_rodzajReprGeom’= 'ZP'. 

4. Zapor  o szeroko ci wi kszej ni  10 m reprezentuje si  powierzchniowo 

5. Geometria obiektu liniowego zapora  drogi przebiegaj cej po niej. 

§ 40.  1. Klasa obiektów ‘OT_BUSP_A’, ‘OT_BUSP_L’ reprezentuje budowle sportowe. 

2. Podstaw  reprezentacji obiektów liniowych: bie nia i tor u lowy jest o  geometryczna,  
‘x_rodzajReprGeom’= 'OG'. 

3. Podstaw  reprezentacji obiektów powierzchniowych: basen odkryty, basen z czasz  foliow , kort tenisowy, kort 
tenisowy z czasz  foliow , plac gier i zabaw, plac sportowy , skocznia narciarska, stadion, sztuczny stok, tor samochodowy i
tor saneczkowy jest zarys podstawowy, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZP'. 

4. Na terenie stadionu przedstawia si  obszar zaj ty przez trybuny, jako obiekt w klasie obiektów ‘OT_BUIB_A’ 
oraz obiekt bie nia i tor u lowy w klasie ‘OT_BUSP_L’. 

§ 41.  1. Klasa obiektów ‘OT_BUWT_A’, ‘OT_BUWT_P’ reprezentuje wysokie budowle techniczne. 

2. Podstaw  reprezentacji obiektu powierzchniowego  jest zarys podstawowy, 
‘x_rodzajReprGeom’= 'ZP'. 

3. Podstaw  reprezentacji obiektów punktowych: wietleniowy, maszt 
zny, podpora kolei linowej, wie a ci nie , wie a przeciwpo arowa, 

wie a szybu kopalnianego, wie a telekomunikacyjna i wie a widokowa jest rodek geometryczny, ‘x_rodzajReprGeom’= 
'SG'. 

§ 42.  1. Klasa obiektów ‘OT_BUZT_A’, ‘OT_BUZT_P’ reprezentuje zbiorniki techniczne. 

2. Podstaw  reprezentacji obiektu powierzchniowego osadnik jest zarys podstawowy, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZP'. 

3. Obiekty dne lub gaz i posiadaj
reprezentacj  powierzchniow , je eli ich powierzchnia jest równa lub wi ksza ni  175 m2. Podstaw  reprezentacji obiektu 
powierzchniowego jest zarys podstawowy, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZP'. W przypadku, kiedy s  one mniejsze ni  175 m2 

posiadaj  reprezentacj  punktow . Podstaw  reprezentacji obiektu punktowego jest rodek geometryczny, 
‘x_rodzajReprGeom’= 'SG'.

§ 43.  1. Klasa obiektów ‘OT_BUUO_L’ reprezentuje umocnienia drogowe, kolejowe i wodne. 

2. Podstaw  reprezentacji obiektu ciana oporowa jest o  geometryczna, ‘x_rodzajReprGeom’= 'OG'.
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3. Podstaw  reprezentacji obiektów ostroga, falochron i umocnienie brzegu jest linia umowna, 
‘x_rodzajReprGeom’= 'LU'. 

4. Obiekty ostroga i falochron pozyskuje si , je  wynosi przynajmniej 10 m. 

5. Obiekt ciana oporowa pozyskuje si , je eli jej wysoko  wynosi przynajmniej 1 m.  

§ 44.  1. Klasa obiektów ‘OT_BUZM_L’ reprezentuje budowle ziemne. 

2. Podstaw  reprezentacji budowli ziemnych jest o  geometryczna, ‘x_rodzajReprGeom’= 'OG'

3. Wprowadza si  jest wi ksza ni  1 m. 

4. Je  poni ej 1 m, nie dzieli si  obiektu w bazie danych.  

5. Nasypy pozyskuje si cych po nich obiektach kategorii klas obiektów 
sie  komunikacyjna. 

6. Wykopy pozyskuje si sie  komunikacyjna i sie  wodna.

7. W przypadku, gdy budowl  ziemn  biegnie droga dwujezdniowa lub kilka pojedynczych torów, jej odcinek 
wprowadza si  mi dzy osiami obiektu jezdnia i . 

§ 45.  1. Klasa obiektów ‘OT_BUTR_L’, ‘OT_BUTR_P’ reprezentuje urz dzenia transportowe. 

2. Podstaw  reprezentacji obiektów liniowych kolej linowa, suwnica, ta moci g i wyci g narciarski jest o
geometryczna, ‘x_rodzajReprGeom’= 'OG'.

3.Podstaw  reprezentacji obiektu punktowego obrotnica kolejowa jest rodek geometryczny, ‘x_rodzajReprGeom’= 
'SG'.

§ 46.  1. Klasa obiektów ‘OT_BUIT_A’, ‘OT_BUIT_P’ reprezentuje inne urz dzenia techniczne. 

2. Podstaw  reprezentacji obiektów punktowych: szyb naftowy lub gazowy, transformator, uj
urz dze  stacji meteorologicznej  i  jest rodek geometryczny, 
‘x_rodzajReprGeom’= 'SG'.

3. Podstaw  reprezentacji obiektu powierzchniowego dze
ropopochodnych,  i  jest zarys podstawowy, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZP'.

4. Obiekty  i  posiadaj  reprezentacj  powierzchniow , je eli 
ich powierzchnia jest równa lub wi ksza ni  1000 m2. W przypadku kiedy s  one mniejsze ni  1000 m2 posiadaj
reprezentacj  punktow . 

5. Punkt wskazuj cy na lokalizacj dze  stacji meteorologicznej umieszcza si  w miejscu usytuowania 
najwy szego urz dzenia stacji. W wypadku usytuowania stacji na budynku, geometri  obiektu umieszcza si  na budynku. 

§ 47.  1. Klasa obiektów ‘OT_BUCM_A’ reprezentuje budowle cmentarne. 

2. Podstaw  reprezentacji budowli cmentarnych jest maksymalny zasi g, ‘x_rodzajReprGeom’= 'MA'.

3. Obiekty klasy budowla cmentarna pozyskuje si  od min. powierzchni 500 m2. 

4. Obiekty klasy budowla cmentarna wchodz  w relacje zawierania z obiektami klasy kompleks sakralny 
i cmentarz. 

5.Obszar niezadrzewiony cmentarza reprezentuje si  w klasie obiektów  jako obiekt 
teren pod urz dzeniami technicznymi lub budowlami. 

§ 48.  1. Klasa obiektów ‘OT_BUIB_A’, ‘OT_BUIB_L’ reprezentuje inne budowle. 

2. Podstaw  reprezentacji obiektów powierzchniowych: estrada, platforma widokowa, trybuna, peron i rampa jest 
zarys podstawowy, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZP'.

3. Podstaw  reprezentacji obiektu liniowego  i rampa jest o  interpretowana, 
‘x_rodzajReprGeom’= 'OI'.

4. Obiekty peron i rampa posiadaj  reprezentacj  powierzchniow , je eli ich szeroko  jest równa lub wi ksza 
ni  5 m. W przypadku, kiedy s  one w sze ni  5 m posiadaj  reprezentacj  liniow . 

5. Obiekty klasy inna budowla wchodz  w relacje zawierania z obiektami klasy kompleks sportowy i rekreacyjny. 
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Kompleksy u ytkowania terenu 

§ 49. 1. Kategoria klas obiektów kompleksy u ytkowania terenu obejmuje obiekty powierzchniowe, jednorodne 
ze wzgl du na ich podstawow  funkcj  obecnie b d  dawniej. Kompleksy u ytkowania terenu nie s  typowymi 
obiektami topograficznymi. Przekazuj ce, ale istotne informacje o u ytkowaniu i wykorzystaniu terenu. 

2. Kategoria klas obiektów kompleksy u ytkowania terenu dzenia 
i wewn iem, posiadaj ce nazw ciciela lub 
zarz d. Wydzielane s  niezale nie od obiektów nale cych do kategorii klas obiektów pokrycie terenu.

3. Obiekty kategorii kompleksy u ytkowania terenu  w 100% przestrzeni i mog  wchodzi  w relacje 
. 

4. Przyjmuje si  ogólne kryterium wydzielania powierzchni kompleksu u ytkowania terenu: 

1) minimalna szeroko  wydzielanej powierzchni powinna by  wi ksza ni  50 m; 

2) minimalna powierzchnia powinna wynosi  5000 m2. 

5. Podczas wprowadzania obiektów kategorii kompleksy u ytkowania terenu stosuje si  kryterium powierzchni 
3000 m2 w przypadkach, w których kompleks u ytkowania terenu jest wyra nie wyodr bniony z otoczenia i jest istotny 
w rozumieniu topografii na danym obszarze. 

6. Dopuszcza si  wprowadzenie obszarów o mniejszej powierzchni od podanej w pkt. 4 i 5, je eli jest to istotne 
bszaru. 

7. W przypadku kiedy s siaduj ce ze sob  kompleksy u ce 
pojedynczo kryterium wielko ci, s  charakterystyczne dla danego obszaru, wprowadza si  je jako jeden kompleks.  

8. Obiekty kategorii kompleksy u ytkowania terenu, ze wzgl du na niezale no  od pokrycia terenu, mog  by
wprowadzane z ró n ci  geometryczn , w zale no ci od posiadanych danych. Granice kompleksów wprowadza 
si  w sposób przybli ony, na podstawie interpretacji sytuacji terenowej, w oparciu m.in. o istniej ce w terenie ogrodzenia. 

6. Podstaw  reprezentacji obiektów powierzchniowych jest zasi g umowny, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZU'.

7. Podstaw  reprezentacji obiektów punktowych jest punkt umowny, ‘x_rodzajReprGeom’= 'PU'.

§ 50.  1. Klasa obiektów ‘OT_KUMN_A’ reprezentuje kompleksy mieszkaniowe.

9. Nale ce do tej klasy obiekty posesja i osiedle mieszkaniowe pozyskuje si  bez wzgl du na ich wielko . 

10. Obiekty posesja i osiedle mieszkaniowe cz sto nie s  obiektami identycznymi pod wzgl dem zasi gu 
przestrzennego z obiektami klasy zabudowa. W ich obr bie mo e wyst powa  zró nicowane pokrycie terenu. 

11. w rozumieniu BDOT10k lnymi, 
ale bez budynku mieszkalnego stanowi posesj , je eli le y w ci gu innych posesji. 

§ 51.  1. Klasa obiektów ‘OT_KUPG_A’ reprezentuje komplek

2. Obiekty oczyszczalnia cieków i podstacja elektroenergetyczna pozyskuje si  bez wzgl du na ich wielko . 

§ 52.  1. Klasa obiektów ‘ .

§ 53.  1. Klasa obiektów ‘OT_KUKO_A’ reprezentuje kompleksy komunikacyjne.

2. Obiekt stacja paliw pozyskuje si  bez wzgl du na jej wielko . 

§ 54. 1. Klasa obiektów ‘OT_KUSK_A’ reprezentuje kompleksy sportowo-rekreacyjne.

§ 55.  1. Klasa obiektów ‘OT_KUHO_A’ reprezentuje komplek

§ 56.  1. Klasa obiektów ‘OT_KUOS_A’ reprezentuje kompleksy o wiatowe.

§ 57.  1. Klasa obiektów ‘OT_KUZA_A’ reprezentuje kompleksy zabytkowo-historyczny.

§ 58.  1. Klasa obiektów ‘OT_KUOZ_A’ reprezentuje kompleksy ochrony zdrowia i
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§ 59.  1. Klasa obiektów ‘OT_KUSC_A’ reprezentuje kompleksy sakralne i cmentarze.

§ 60.  1. Klasa obiektów ‘ ytkowania terenu.

§ 61.  1. Klasa obiektów ‘OT_KUPG_P’ reprezentuje punkty charakterystyczne ko
gospodarczych.

 dla nast puj cych obiektów klasy ‘OT_KUPG_A’: elektrownia, huta, kopalnia, 
etalurgiczny.

3. Punkt nale y umie ci  w miejscu charakterystycznym obiektu. Najcz ciej b owanie jezdni 
lub dróg na obszarze ‘OT_KUPG_A’. W przypadku, kiedy nie jest mo liwe umieszczenie punktu na skrzy owaniu jezdni 
lub dróg, punkt umieszcza si  w osi jezdni lub osi drogi.

§ 62.  1. Klasa obiektów ‘OT_KUHU_P’ reprezentuje punkty charakterystyczne kompleksów handlowo-

 tylko dla obiektu  z klasy ‘OT_KUHU_A’.

3. Punkt nale y umie ci  w miejscu charakterystycznym obiektu. Najcz ciej b owanie jezdni 
lub dróg na obszarze ‘OT_KUHU_A’. W przypadku, kiedy nie jest mo liwe umieszczenie punktu na skrzy owaniu jezdni 
lub dróg, punkt umieszcza si  w osi jezdni lub osi drogi.

§ 63.  1. Klasa obiektów ‘OT_KUKO_P’ reprezentuje punkty charakterystyczne kompleksów komunikacyjnych.

 dla nast puj cych obiektów klasy ‘OT_KUKO_A’: dworzec autobusowy, lotnisko 
lub l nych, port wodny lub przysta  i stacja kolejowa.

3. Punkt nale y umie ci  w miejscu charakterystycznym obiektu. Najcz ciej b owanie jezdni 
lub dróg na obszarze ‘OT_KUKO_A’. W przypadku, kiedy nie jest mo liwe umieszczenie punktu na skrzy owaniu jezdni 
lub dróg, punkt umieszcza si  w osi jezdni lub osi drogi.

4. W przypadku obiektów zwi zanych z przeprawami wodnymi punkt umieszcza si  na linii brzegowej obszaru 
wody. 

5. W przypadku stacji kolejowych punkt umieszcza si  na torze szlakowym, w pobli u rodka peronu.

§ 64.  1. Wykaz ‘OT_Lotnisko’ zawiera nazwy lotnisk i l dowisk. 

§ 65.  1. Wykaz ‘OT_Port’ zawiera nazwy portów. 

§ 66.  1. Wykaz ‘OT_Elektrownia’ zawiera nazwy elektrowni. 

§ 67.  1. Wykaz ‘OT_Kopalnia’ zawiera nazwy kopalni. 

Tereny chronione 

§ 68.  1. Kategoria klasy obiektów tereny chronione obejmuje obszary ochrony przyrody wydzielone na podstawie 
odpowiednich uregulowa  prawnych. Do tej kategorii zalicza si  nast puj ce klasy obiektów: 

1) ‘OT_TCON_A’ reprezentuj c  obszary Natura 2000; 

2) ‘OT_TCPK_A’ reprezentuj c  obszary parków krajobrazowych; 

3) ‘OT_TCPN_A’ reprezentuj c  obszary parków narodowych; 

4) ‘OT_TCRZ_A’ reprezentuj c  rezerwaty. 

2. Przy opracowywaniu kategorii klasy obiektów tereny chronione wykorzystuje si  informacje pochodz ce 
z centralnego rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska na 
podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220, 
z pó n. zm2)). 

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta  Nr 215, 

poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549 , Nr 208, poz. 1241 i Nr .224, 

poz. 1337 
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3. Zasi g obiektów wyznacza si  zgodnie z obowi zuj cymi aktami prawnymi. Granice obiektów uspójnia si
z przebiegiem innych obiektów, z zachowaniem odpowiednich relacji przestrzennych. 

4. Podstaw  reprezentacji terenów chronionych jest zasi g umowny, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZU'.

§ 69. Kategoria klasy obiektów 
idencyjne  

i miejscowo ci. 

§ 70. 1. Klasa obiektów ‘OT_ADJA_A’ reprezentuje obszary jed . 

2. Klasa obiektów 
terytorialnego kraju, zgodnie z wyró nieniami zawartymi w Krajowym Rejestrze Urz
Kraju.

3. Geometri  z Pa stwowego Rejestru Granic. Przebiegu 
granic pozyskanych z PRG nie uspójnia si  z przebiegiem innych obiektów.

4. Podstaw st zasi g podstawowy, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZP'.

5. Klasa obiektów ‘OT_ADJA_A’ zawiera informacje b d ce podzbiorem danych zawartych w Krajowym 
Rejestrze Urz

6. Warto  atrybutu ‘nazwa’ pozyskuje si  z Krajowego Rejestru Urz

§ 71.  1. Klasa obiektów ‘OT_ADMS_A’ reprezentuje obszary miejscowo ci i cz ci miejscowo ci. 

2. Granice miejscowo ci wyznaczane s  na podstawie granic obr bów ewidencyjnych. Przebieg granic 
pozyskanych z baz danych ewidencyjnych uspójnia si  z przebiegiem innych obiektów, z zachowaniem odpowiednich 
relacji przestrzennych. 

3. Granica miejscowo ci pokrywaj ca si  z granic  administracyjn  pozyskan  z PRG ma na tym fragmencie 

4. Podstaw  reprezentacji obszarów miejscowo ci i cz ci miejscowo ci jest zasi g umowny, 
‘x_rodzajReprGeom’= 'ZU'.

5. Klasa ‘OT_ADMS_A’ zawiera informacje b d ce podzbiorem danych zawartych w Pa stwowym Rejestrze 
Nazw Geograficznych 

§ 72.  1. Klasa obiektów ‘OT_ADMS_P’ reprezentuje punkty ci. 

ci umieszcza si owania dróg w miejscowo ci. 
W przypadku, gdy nie ma skrzy ci nale y zlokalizowa  w miejscu najwi kszego 
zag szczenia zabudowy. Nie nale y segmentowa  odcinka jezdni ze wzgl

3. Podstaw ci jest punkt umowny, ‘x_rodzajReprGeom’= 'PU'.

Obiekty inne 

§ 73. 1. Kategoria obiektów obiekty inne obejmuje mniej istotne z punktu widzenia BDOT10k obiekty, maj ce 
znaczenie orientacyjne w terenie. 

2. Obiekty kategorii obiektów obiekty inne wchodz  z obiektami kategorii obiektów 
pokrycie terenu i kompleksy u ytkowania terenu. 

§ 74. 1. Klasy obiektów ‘OT_OIPR_P’, ‘OT_OIPR_L’ reprezentuj  obiekty przyrodnicze.  
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2. Podstaw  reprezentacji obiektów liniowych: pas krzaków lub , próg skalny, rz d 
drzew i wodospad jest linia umowna, ‘x_rodzajReprGeom’= 'LU'.

3. Podstaw  reprezentacji obiektów punktowych: drzewo lub pa 
krzewów, k pa kosodrzewiny, cie do jaskini i  jest rodek geometryczny, 
‘x_rodzajReprGeom’= 'SG'.

4. W trakcie pozyskiwania danych dokonuje si  generalizacji pierwotnej obiektów, o których mowa w pkt. 5. 

5. Podczas wprowadzania do bazy danych obiektów przyrodniczych przyjmuje si  nast puj ce kryteria i zasady: 

1) pozyskuje si  odosobnione drzewa lub grupy drzew zajmuj cych powierzchni  do 80 m2, rosn kach, 
nad brzegami wód oraz w obr bie zagród. W przypadku licznego wyst powania blisko siebie rosn cych drzew, generalizuje 
si  mi  30 m; 

2) pozyskuje si d ce sadami, zajmuj ce obszar od 80 m2 do 1000 m2; 

3) pozyskuje si  k py krzewów, których powierzchnia jest mniejsza ni  1000 m2 oraz szeroko  obszaru jest wi ksza 
od 10 m. Punkt wstawienia umieszcza si  w miejscu wyst powania zaro li lub w rodku geometrycznym obszaru 
zakrzewionego. W przypadku licznego wyst powania blisko siebie k p krzewów, generalizuje si
mi  60 m; 

4) pozyskuje si  pojedyncze krzaki, k py, a tak nia jest mniejsza 
od 1000 m2. W przypadku licznego wyst powania blisko siebie k p kosodrzewiny, generalizuje si
mi  60 m; 

5) pozyskuje si  rz dy drzew, gdy odst py mi dzy drzewami s  rz du wynosi 
co najmniej 40 m. Za pomoc  tego obiektu przedstawia si  równie  w skie sady, niekwalifikuj ce si  do przedstawienia 
w klasie ‘OT_PTUT_A’; 

6) pozyskuje si  pasy krzewów lub  nie przekracza 10 m oraz w przypadkach, gdy nie 
tworz  klasycznych pasów, je li s  to krzaki rosn  dróg, rzek, kolei, rowów, skarp; 

7) pozyskuje si  jest wi ksza ni  2 m, a mniejsza ni  10 m; lini
o szeroko ci równej lub wi kszej ni  10 m przedstawia si  jako obiekt klasy pokrycie terenu zgodnie z rodzajem pokrycia 
wyst puj cego na tym terenie; 

8) pozyskuje si  jest mniejszy ni  1000 m2, 
takie jak baszty, iglice, grzyby i inne, gdzie lita  na powierzchni; pozyskuje si  obiekty o wysoko ci 
wzgl dnej wi kszej ni  2 m; 

9) pozyskuje si ntacyjnym, których wysoko  jest wi ksza od 1 m; 

10) progi skalne pozyskuje si cznie na ciekach o szeroko ci powy ej 15 m; 

11) wodospad jest reprezentowany przez lini  stromego progu naturalnego. Pozyskuje si  wodospady o wysoko ci 
powy ej 2 m; 

12) pozyskuje si  wyloty jaski  i grot. 

§ 75. 1. Klasy obiektów ‘OT_OIKM_P’, ‘OT_OIKM_L’, ‘OT_OIKM_A’ reprezentuj  obiekty zwi zane 
z komunikacj . 

2. Podstaw  reprezentacji obiektu liniowego ekran akustyczny jest o  geometryczna, ‘x_rodzajReprGeom’= 'OG'.

3. Podstaw  reprezentacji obiektu liniowego  jest o  interpretowana, 
‘x_rodzajReprGeom’= 'OI'.

4. Podstaw  reprezentacji obiektów punktowych: przej cie graniczne, przystanek autobusowy lub tramwajowy, 
przystanek kolejowy, sygnalizator wietlny i wej cie do stacji metra jest rodek geometryczny, ‘x_rodzajReprGeom’= 'SG'.

5. Podstaw  reprezentacji obiektów powierzchniowych: pas startowy i schody jest kraw d , 
‘x_rodzajReprGeom’= 'KR'.

3. Podczas wprowadzania danych do bazy przyjmuje si  nast puj ce kryteria i zasady: 

1) przystanki autobusowe i tramwajowe pozyskuje si  zarówno w obszarze zabudowanym jak i poza obszarami zwartej 
zabudowy. Punkt wstawienia umieszcza si  przy drodze lub ulicy w miejscu usytuowania wiaty przystankowej lub 
pionowego znaku drogowego oznaczaj cego przystanek; 
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2) przystanki kolejowe pozyskuje si  jako punkty umieszczone w rodku geometrycznym wiaty przystankowej lub 
w przypadku braku takiej wiaty w rodku geometrycznym peronu; 

3) jako sygnalizator wietlny nie pozyskuje si  latarni morskich; 

4) pasy startowe pozyskuje si  jako obiekt powierzchniowy b d cy obszarem drogi startowej lotniska;  

5) schody pozyskuje si  jako obiekt powierzchniowy, je li powierzchnia przez nie zaj ta jest wi ksza ni  500 m2; schody 
w ci gach pieszych przedstawia si cznie jako atrybut obiektu klasy ‘OT_SKRP_L’; 

6) przej cia graniczne pozyskuje si  jako punkty umieszczone na osi drogi lub toru kolejowego w miejscu przeci cia 
z lini  granicy pa stwa;  

7) wej cia do stacji metra pozyskuje jako punkty umieszczone w ka dym miejscu, w którym mo na wej  i wyj
z metra. Je eli miejsce to jest zlokalizowane w budynku, wtedy punkt wstawia si  na kraw dzi tego budynku; 

8)  jako obiekt liniowy, który wnosi si  przez 
rozmieszczonych przy jezdniach.  

§ 76.  1. Klasa obiektów ‘OT_OIOR_P’, ‘OT_OIOR_L’, ‘OT_OIOR_A’ reprezentuje obiekty o znaczeniu 
orientacyjnym w terenie. 

2. Podstaw  reprezentacji obiektów liniowych: mur historyczny i pomost lub molo jest o  geometryczna, 
‘x_rodzajReprGeom’= 'OG'.

3. Podstaw  reprezentacji obiektów powierzchniowych: bunkier lub schron, ruina zabytkowa, szklarnia (nie b d ca 
budynkiem), wiata lub altana i wiatrak (nieb d cy budynkiem) jest kraw d , ‘x_rodzajReprGeom’= 'KR'.

4. Podstaw  reprezentacji obiektów punktowych: bunkier lub schron, figura, kapliczka lub krzy , fontanna, 
binowa, wie a obserwacyjna i wodowskaz jest rodek geometryczny, 

‘x_rodzajReprGeom’= 'SG'.

5. Podczas wprowadzania danych do bazy przyjmuje si  nast puj ce kryteria i zasady: 

1) bunkry i schrony powy ej 100 m2 pozyskuje si , jako obiekty o typie geometrycznym obszar. Mniejsze bunkry 
i schrony przedstawia si  za pomoc  geometrii punktowej; 

2) pozyskuje si  szklarnie nieb d ce budynkami, stosuj c minimaln  wielko  wydzielanego obiektu 100 m2; 

3) minimalna wielko  pozyskiwanych wiat powinna wynosi  200 m2. W przypadku, kiedy wiata jest wa nym obiektem 
h i pastwiskach górskich czy lasach), przedstawia si  j  stosuj c 

kryterium wielko ciowe 100 m2; 

4) pozyskuje si  wodowskazy nale ce do sieci urz dze  hydrometrycznych u ytkowanych przez IMGW; 

5) pozyskuje si  pomniki, rze by i figury stoj y miast lub ziem; 

6) pozyskuje si e przydro ne; nie pozyskuje si  obrazów i krzy y zawieszonych 
na drzewach; 

7) pozyskuje si e; 

8) pozyskuje si  budowle z dachem bez cian, maj gl dnia si
 funkcje publiczne (w parkach) lub maj  charakter orientacyjny (w lasach), oraz wiaty zlokalizowane 

9) pozyskuje si binowe wiercone; 

10) pozyskuje si  fontanny maj ce znaczenie historyczne lub orientacyjne; 

11) pozyskuje si eglarskie, oraz 
do spacerów, jak mola spacerowe; 

12) pozyskuje si  wiatraki nie b d ce budynkami, w tym równie  nieczynne, a nawet cz ciowo zniszczone, pozbawione 

§ 77. a. 

2. Podstaw g umowny, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZU'.

3. Klasa obiektów  z niektórymi obiektami nale cymi do kategorii 
obiektów pokrycie terenu. 
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§ 78.  1. Klasa obiektów ‘OT_OISZ_A’ reprezentuje szuwary. 

2. Podstaw  reprezentacji szuwarów jest zasi g umowny, ‘x_rodzajReprGeom’= 'ZU'.

3. Klasa obiektów szuwary  z obiektami klasy  oraz z obiektami kategorii 
pokrycie terenu. 
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Wytyczne dotycz ce wprowadzania obiektów do BDOO

enia podstawowe 

§ 1. 1. Zasób danych BDOO stanowi  obiekty, których wytyczne wprowadzenia s  okre lone w niniejszym 
czniku. Danych nieuwzgl cznik nie pozyskuje si . 

2.  ce kryteria okre lone w niniejszym 
czniku.  

§ 2. 1. Klasy obiektów BDOO konstruuje si  tak, aby zapewnia  poprawno  geometryczn  obiektów, 
zachowuj c poprawne relacje topologiczne pomi dzy reprezentowanymi obiektami. 

2.  nast puj ce warunki: 

1)  zapisu punktów w czenia przestrzenne 
pomi dzy BDOT10k i BDOO, w szczególno ci obiekty klas ‘OT_ADMS_P’, ‘OT_KUPG_P’, ‘OT_KUHU_P’, 
‘OT_KUKO_P’ oraz ‘OT_SKRW_P’ jest identyczna jak w BDOT10k; 

2)  pomi dzy dwoma dowolnymi werteksami, czyli punktami po rednimi linii lub obszaru nie 
mo e by  mniejsza ni  50 m. Wyj tek stanowi

3) kierunek wektora obiektu klasy rzeka i strumie , a tak e klasy 
grawitacyjnego wody; 

4) minimalna wielko  wydzielanego obiektu powierzchniowego wynosi 150 000 m2; 

5) obiekty klasy pokrycie terenu  obszar prezentowany w bazie danych; 

6) stosowane s cznie zagregowane warto

7) obiekty bazy danych odzwierciedlaj dzy modelowanymi obiektami wiata 
rzeczywistego, z uwzgl ciwej BDOO; 

8) w trakcie generalizacji nie s dne w  z klasami 
‘OT_ADMS_P’, ‘OT_KUPG_P’, ‘OT_KUHU_P’, ‘OT_KUKO_P’ oraz ‘OT_SKRW_P’; 

9)

Załącznik nr 5
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Sie  wodna 

§ 3. 1. Reprezentacja geometryczna poszczególnych klas obiektów realizowana jest zgodnie z zasadami grafu 
planarnego, w sposób pozwalaj cy na realizacj  analiz sieciowych w systemach informacji geograficznej. 

2.  Obiekty reprezentowane w klasach obiektów kategorii sie  wodna s  wynikiem wyboru i generalizacji tych e 
obiektów z BDOT10k. 

3.  Obiekty generalizuje si , uwzgl dniaj c relacje topologiczne z innymi obiektami w BDOO. 

§ 4. 1. Klasa obiektów ‘OT SWRS_L’ reprezentuje odcinki rzek i strumieni. 

4.  Odcinki tworz ce rzek  w klasie ‘OT SWRS_L’ s  agregacj  wybranych odcinków rzek i strumieni z klasy 
‘OT SWRS_L’ w BDOT10k.

5.  Wprowadza si ci powy ej 4 km, b d cymi 
po powierzchni ziemi. 

6.  Cieki o szeroko ci powy ej 125 m, posiadaj  dodatkowo reprezentacj  powierzchniow  w klasie obiektów 
woda powierzchniowa. 

7.  Reprezentowane s  jest wi ksza ni  750 m. 

8. Na etapie generalizacji nast puje agregacja segmentów o identycznych atrybutach, przy czym dla atrybutu 
‘szerokosc’ przypisywana jest ich warto  u redniona. 

9.  O  cieku podrz czy si  z osi  cieku nadrz czenia cieków jest miejscem 
segmentacji cieku nadrz dnego. Je eli ciek nadrz dny posiada równie  reprezentacj  powierzchniow , o  cieku 
podrz dnego powinna zosta  przerwana w miejscu przechodzenia przez lini  brzegow  cieku nadrz dnego. Odcinek osi 
cieku podrz dnego biegn cy od  linii brzegowej do osi cieku nadrz dnego oznacza si cznikiem, 
‘x_rodzajRerGeom’ = 'SL'. 

10. Klasa obiektów rzeka i strumie  pozostaje w relacji przestrzennej do klasy obiektów woda powierzchniowa. 
Odcinki cieków prowadzi si  w obr bie zbiorników wodnych. Wykazuje si  najbardziej prawdopodobny przebieg cieku, 
zachowuj c topologi  sieci. Fragmenty cieków w obr bie zbiorników oznacza si cznik, 
‘x_rodzajRerGeom’ = 'SL'. Je czy si  osie poszczególnych 
cieków w obr czenia jest w cowym wszystkich dochodz cych linii. 

11. entacj  rzeki lub strumienia. 

§ 5. 1. Klasa obiektów ‘OT_SWKN_L’ reprezentuje odcinki

2. Odcinki tworz  agregacj
‘OT_SWKN_L’ w BDOT10k.

3. Wprowadza si ci powy ej 4 km, b d cymi po powierzchni 
ziemi. 

ci powy ej 125 m, posiadaj  dodatkowo reprezentacj  powierzchniow  w klasie obiektów 
woda powierzchniowa.  

5. Reprezentowane s  jest wi ksza ni  750 m. 

6. Na etapie generalizacji nast puje agregacja segmentów o identycznych atrybutach, przy czym dla atrybutu 
‘szerokosc’ przypisywana jest ich warto  u redniona.  

 lub strumieniem powoduje segmentacj

§ 6. 1. Klasa obiektów ‘OT_SWRM_L’ reprezentuje odcinki rowów melioracyjnych. 

2. W bazie uwzgl dnia si  wszystkie rowy melioracyjne zbiorcze oraz wybrane 

3. Wyselekcjonowane obiekty s  przedmiotem generalizacji geometrycznej uwzgl dniaj cej ich wzajemne relacje 
przestrzenne przy uwzgl  mi dzy rowami co najmniej 500 m. 
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Sie  komunikacyjna 

§ 5.  1. Klasa obiektów ‘OT_SKDR_L’ reprezentuje odcinki dróg i jest pozyskiwana z klasy ‘OT_SKDR_L’ 
w BDOT10k. 

2. Reprezentacja geometryczna realizowana jest zgodnie z zasadami grafu planarnego, w sposób pozwalaj cy 
na realizacj  analiz sieciowych w systemach informacji geograficznej. 

3. W klasie ‘OT_SKDR_L’ nie s  reprezentowane powiatowe i gminne drogi lokalne o nawierzchni twardej 
lub utwardzonej, je li dochodz  do miejscowo ci niereprezentowanej w BDOO. Pomija si  równie  drogi gruntowe 
z wyj tkiem tych, które stanowi czenie drogowe miejscowo ci reprezentowanej punktowo w klasie obiektów 
‘OT_ADMS_P’. 

4. W miejscu skrzy owania dróg dokonuje si  segmentacji obiektów liniowych, reprezentuj cych wszystkie 
dochodz ce do skrzy owania drogi. Segmentacji podlegaj  równie  odcinki dróg krzy uj ce si  ze sob  na ro nych 
poziomach. 

5. Klasa obiektów droga pozostaje w relacji przestrzennej do klasy obiektów budowla in ynierska. Geometria 
odcinka drogi jest identyczna z geometri  obiektu reprezentuj cego most, wiadukt, estakad  i tunel. Odcinek drogi ulega 
segmentacji na kra cach odcinka mostu, wiaduktu, estakady i tunelu. Wydzielony w ten sposób odcinek jezdni otrzymuje 
odpowiedni  warto  atrybutu ‘polozenie’. 

6. Klasa obiektów droga pozostaje w relacji przestrzennej do klasy ‘OT_ADMS_P’. 

7. Klasa obiektów droga pozostaje w relacji przestrzennej do klasy ‘OT_SKRW_P’. 

8. Klasa obiektów droga pozostaje w relacji przestrzennej do klas ‘OT_KUPG_P’, ‘OT_KUHU_P’ 
i ‘OT_KUKO_P’. 

§ 6. 1. Klasa obiektów ‘OT_SKRW_P’ zawiera ronda i w

2. Ronda i w  z klasy ‘OT_SKRW_P’ w BDOT10k. 

3. Ronda i w  w relacji przestrzennej do obiektów klasy ‘OT_SKDR_L’. 

§ 7. 1. Klasa obiektów ‘OT_SKRP_L’ reprezentuje ci gi ruchu pieszego i rowerowego. 

2. Klasa obiektów ci g ruchu pieszego i rowerowego obejmuje jedynie cie ki rowerowe, które przejmuje si
z BDOT10k poprzez wybór warto ci 'Wlc' lub 'Dps' z atrybutu ’ruchRowerowy’. 

§ 8. 1. Klasa obiektów ‘OT_SKTR_L’ reprezentuje tory lu
si  ruch poci gów. 

2. W klasie obiektów ‘OT_SKTR_L’ reprezentowane s
kolejowego oraz bocznice kolejowe, je  przekracza 5 km. 

3. W przypadku skrzy owa  wielopoziomowych, w miejscu skrzy  ich 
segmentacji. 

4. Klasa obiektów  pozostaje w relacji przestrzennej do klasy obiektów budowla in ynierska. 
yczna z geometri  obiektu reprezentuj cego most, wiadukt, estakad

ntacji na kra cach odcinka mostu, wiaduktu, estakady i tunelu. 
Wydzielony w ten sposób odcinek jezdni otrzymuje odpowiedni  warto  atrybutu ’polozenie’. 

bie stacji otrzymuje w atrybucie ’liczbaTorow’ warto  równ  liczbie torów na tej stacji. 

§ 9. 1.Klasa obiektów ‘OT_SKPP_L’ reprezentuje odcinki przepraw. 

2. Klasa obiektów przeprawa obejmuje jedynie przeprawy b d ce cz ci cz ce 
brzegi rzeki lub zbiornika wodnego za pomoc  promu. 
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Sie  uzbrojenia terenu 

§ 10. 1. Klasa obiektów ‘OT_SULN_L’ reprezentuje odcinki linii napowietrznych. 

2. Klasa obiektów linia napowietrzna obejmuje jedynie linie elektroenergetyczne najwy szego i wysokiego 
napi cia. 

3. Lini  elektroenergetyczn  segmentuje si zieniach linii oraz w miejscach posadowienia 
transformatorów. Nie dopuszcza si  segmentacji linii w miejscach, gdzie linie elektro cz  si  ze sob , 
czyli w miejscach bezkolizyjnych skrzy owa  linii.  

§ 11. 1. Klasa obiektów ‘OT_SUPR_L’ reprezentuje odcinki przewodów rurowych. 

2. Wprowadza si  jedynie magistralne ruroci gi benzynowe i naftowe oraz gazoci gi, o przekroju powy ej 1 m. 

Pokrycie terenu 

§ 12. 1. Podstaw  reprezentacji kategorii obiektów pokrycie terenu s  spójne fragmenty terenu stanowi ce 
powierzchnie jednorodne z fizjonomicznego punktu widzenia. Do kompleksów pokrycia terenu zalicza si  najwa niejsze, 
powierzchniowe elementy sytuacyjne terenu, rozró nialne przede wszystkim na podstawie ich zewn trznego wygl du. 
Kompleksy u ytkowania terenu przekazuj ce informacje o wykorzystaniu terenu.

2. Obiekty kategorii pokrycie terenu zachowuj  wzgl dem siebie relacj  s siedztwa i w sposób ci
c go w 100%. 

3. Ogólne kryterium wydzielania powierzchni w klasach kategorii obiektów pokrycie terenu jest nast puj ce: 

1) minimalna szeroko  wydzielanej powierzchni powinna by  wi ksza ni  125 m, za wyj tkiem szczególnych 
przypadków terenów komunikacyjnych; 

2) minimalna powierzchnia wydzielenia wynosi 250 000 m2  inaczej. 

4. Dopuszcza si  wprowadzenie obszarów o mniejszej powierzchni od podanej w pkt. 2, je eli jest to istotne 
ciowych dany fragment terenu 

cza si  do wi kszego terenu s siedniego. 

§ 13. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTWP_A’  reprezentuje obszary wód powierzchniowych.  

2. Klasa obiektów woda powierzchniowa ce kryteria: 

1) minimalna szeroko cych i stoj cych wynosi 125 m, 

2) minimalna powierzchnia dla zbiorników wodnych wynosi 250 000 m2.  

3. Na rzekach, jeziorach, stawach i na morzu oznacza si  wszystkie wyspy, których powierzchnia jest wi ksza 
ni  150 000 m2. 

4. Wyspy stanowi  enklawy w obiektach klasy woda powierzchniowa i s  reprezentowane w innych klasach 
obiektów kategorii pokrycie terenu. 

5. Zbiornik wodny lub ciek mo e by  reprezentowany przez wi cej ni  jeden obiekt klasy woda powierzchniowa. 
Je eli ciek wodny, kwalifikuj cy si  do reprezentacji powierzchniowej, nie jest w adnej cz
przez zbiorniki wodne, reprezentowany jest przez jeden obiekt klasy woda powierzchniowa. Przystaj ce obiekty 
powierzchniowe reprezentuj ce cieki o ró nych atrybutach rozdziela si . 

§ 14. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTZB_A’ reprezentuje tereny zabudowy. 

2. Klasa obiektów zabudowa obejmuje obszary zabudowane o minimalnej powierzchni wynosz cej 250 000 m2. 

3. W zale no ci od cech fizjonomicznych zabudowy wyró nia si  nast puj ce rodzaje terenów zabudowy: 



Dziennik Ustaw Nr 279 — 396 — Poz. 1642

 

1) wielorodzinna; 

2) jednorodzinna; 

3)

4)

5)

§ 15. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTLZ_A’ reprezentuje tereny le ne lub zadrzewione. 

2. Klasa obiektów teren le ny lub zadrzewiony obejmuje obszary le ne lub zadrzewione o minimalnej szeroko ci 
wynosz cej 125 m o raz o minimalnej powierzchni wynosz cej 250 000 m2.

3. Obiekty las, zagajnik i zadrzewienie z BDOT10k ulegaj  agregacji.

§ 16. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTRK_A’ reprezentuje tereny ro linno ci krzewiastej. 

2. Klasa obiektów ro linno  krzewiasta obejmuje obszary o powierzchni przekraczaj cej 250 000 m2.  

3. Pasy ro linno  rzek, reprezentuje si  przez obiekty klasy ro linno  krzewiasta, 
je eli ich szeroko  jest równa lub wi ksza ni  125 m, a ich powierzchnia wi ksza ni  250 000 m2. 

§ 17. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTUT_A’ reprezentuje tereny 

2. Klasa obiektów  obejmuje obszary o powierzchni przekraczaj cej 250 000 m2 i szeroko ci 
wi kszej ni  125 m. 

§ 18. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTTR_A’ reprezentuje tereny ro linno ci trawiastej i upraw rolnych. 

2. Klasa obiektów ro linno  trawiasta i uprawa rolna obejmuje obszary o powierzchni przekraczaj cej 
250 000 m2 i szeroko ci wi kszej ni  125 m. 

§ 19. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTKM_A’ reprezentuje tereny 
zwane dalej terenami komunikacyjnymi.

2. Tereny komunikacyjne wydziela si  w ka dym przypadku, je eli ich szeroko  przekracza 500 m, 
a powierzchnia jest wi ksza ni  250 000 m2. 

§ 20. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTGN_A’ reprezentuje tereny gruntów nieu ytkowanych.

2. Klasa obiektów grunt nieu ytkowany obejmuje obszary o powierzchni przekraczaj cej 250 000 m2 i szeroko ci 
wi kszej ni  125 m.

§ 21. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTPL_A’  reprezentuje tereny placów. 

2. Klasa obiektów plac obejmuje obszary o powierzchni przekraczaj cej 250 000 m2 i szeroko ci wi kszej 
ni  125 m. 

§ 22. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTSO_A’ reprezentuje tereny 

2. Jako obiekty klasy  przedstawia si  obszary o powierzchni powy ej 250 000 m2

i szeroko ci wi kszej ni  125 m. 

§ 23. 1. Klasa obiektów ‘OT_PTWZ_A’  reprezentuje tereny

2. Jako obiekty klasy przedstawia si  obszary o powierzchni powy ej 250 000 m2

i szeroko ci wi kszej ni  125 m. 

§ 24. e tereny niezabudowane. 

2. Jako obiekty klasy  przedstawia si  obszary o powierzchni powy ej 250 000 m2

i  szeroko ci wi kszej ni  125 m. 
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Budynki, budowle i urz dzenia 

§ 25. 1. Klasa obiektów ‘OT_BUIN_L’ reprezentuje budowle in ynierskie. 

2. Klasa obiektów budowla in ynierska obejmuje estakady, mosty, tunele i wiadukty, któryc  wynosi 
przynajmniej 250 m. 

3. Podstaw  reprezentacji budowli in ynierskiej jest ich o  geometryczna. Geometria obiektu reprezentuj cego 
budowl  in yniersk  pokrywa si  z geometri  obiektu reprezentuj cego drog  lub tory. 

§ 26. 1. Klasa obiektów ‘OT_BUHD_P’, ‘OT_BUHD_L’ reprezentuje budowle hydrotechniczne. 

2. Obiekty klasy budowla hydrotechniczna reprezentuje si  w zale no ci od ich wielko ci jako: 

1)  jest wi ksza ni  250 m, kryterium dotyczy zapory; 

2) obiekty  punktowe - jaz ruchomy lub zastawka pi trz ca, luza i zapora
ci. 

3. Geometria obiektu liniowego zapora  drogi przebiegaj cej po niej. 

§ 27. 1. Klasa obiektów ‘OT_BUWT_P’ reprezentuje wysokie budowle techniczne. 

2. Klasa obiektów wysoka budowla techniczna obejmuje jedynie turbiny wiatrowe i wie e szybu kopalnianego.  

§ 28. 1. Klasa obiektów ‘OT_BUUO_L’ reprezentuje umocnienia drogowe, kolejowe i wodne. 

2. Klasa obiektów umocnienie drogowe, kolejowe i wodne  wynosi 
przynajmniej 500 m. 

3. Atrybut ’material’ przyjmuje warto  specjaln 'inapplicable', oznaczaj c 'nie stosuje si '. 

. 

§ 29. 1. Klasa obiektów ‘OT_BUZM_L’ reprezentuje budowle ziemne. 

2. Klasa obiektów budowla ziemna których wysoko  jest 
wi ksza ni  przekracza 1000 m. Je  poni ej 2 m, to nie 
dzieli si  obiektu w bazie danych. 

§ 30. 1. Klasa obiektów ‘OT_BUTR_L’ reprezentuje urz dzenia transportowe. 

2. Klasa obiektów urz dzenie transportowe obejmuje jedynie obiekt kolej linowa.  

§ 31.  1. Klasa obiektów ‘OT_BUIT_P’ reprezentuje inne urz dzenia techniczne. 

2. Klasa obiektów inne urz dzenia techniczne obejmuje jedynie obiekt szyb naftowy lub gazowy. 
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Kompleksy u ytkowania terenu 

§ 32.  1. Kategoria obiektów kompleksy u ytkowania terenu obejmuje obiekty powierzchniowe jednorodne 
ze wzgl du na ich podstawow  funkcj  u ytkow  oraz reprezentacje punktowe wybranych kompleksów u ytkowania 
terenu. 

2. Obiekty kategorii kompleksy u ytkowania terenu  w 100% przestrzeni i mog  wchodzi  w relacje 
.  

3. Przyjmuje si  ogólne kryterium wydzielenia powierzchni kompleksu u ytkowania terenu: 

1) minimalna szeroko  wydzielanej powierzchni powinna by  wi ksza ni  125 m; 

2) minimalna powierzchnia powinna wynosi  250 000 m2. 

§ 33. 1. Klasa obiektów odarcze.

2. Klasa obiektów obejmuje obszary zaj te przez nast puj ce obiekty:  

1) ; 

2) elektrowni ;  

3) huta; 

4) kopalni ;  

5) podstacj  elektroenergetyczn ; 

6) rafineri ; 

7)

§ 34.1. Klasa obiektów e.

2. Klasa obiektów obejmuje obszary zaj te przez centra handlowo-uslugowe.  

§ 35.1. Klasa obiektów ‘OT_KUKO_A’ reprezentuje kompleksy komunikacyjne.

2. Klasa obiektów kompleks komunikacyjny obejmuje obszary zaj te przez nast puj ce obiekty:  

1) dworzec autobusowy;  

2) lotnisko lub l dowisko;  

3) nych; 

4) port wodny lub przysta ; 

5) stacj  kolejow ; 

6) teren kolejowy.  

§ 36.1. Klasa obiektów ‘OT_KUSK_A’ reprezentuje kompleksy sportowe i rekreacyjne.

2. Klasa obiektów kompleks sportowy i rekreacyjny obejmuje obszary zaj te przez nast puj ce obiekty:  

1) ogród botaniczny; 

2) ogród zoologiczny; 

3) park. 

§ 37.1. Klasa obiektów ‘OT_KUZA_A’ reprezentuje kompleksy zabytkowo-historyczne.

2. Klasa obiektów kompleks zabytkowo-historyczny obejmuje obszary zaj te przez skanseny.  

§ 38. 1. Klasa obiektów ‘OT_KUSC_A’ reprezentuje kompleksy sakralne i cmentarze.

2. Klasa obiektów kompleks sakralny i cmentarz obejmuje obszary cmentarzy.  
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§ 39. 1. Klasa obiektów ‘OT_KUIK_A’ reprezentuje kompleksy u ytkowania terenu niesklasyfikowane 

2. Klasa obiektów inny kompleks u ytkowania terenu obejmuje obszary zaj te przez poligony wojskowe.  

§ 40. 1. Klasa obiektów ‘OT_KUPG_P’ reprezentuje punkty charakterystyczne k
gospodarczych. 

2. Klasa jest pozyskiwana bezpo rednio z BDOT10k. 

§ 41.1. Klasa obiektów ‘OT_KUHU_P’ reprezentuje punkty charakterystyczne kompleksów handlowo-

4. Klasa jest pozyskiwana bezpo rednio z BDOT10k. 

§ 42.1. Klasa obiektów ‘OT_KUKO_P’ reprezentuje punkty charakterystyczne kompleksów komunikacyjnych. 

2. Klasa jest pozyskiwana bezpo rednio z BDOT10k. 

Tereny chronione 

§ 43.  1. Klasa obiektów ‘OT_TCON_A’ reprezentuje obszary Natura 2000. 

2. Klasa jest pozyskiwana bezpo rednio z BDOT10k. 

3. Granice obiektów klasy obszar Natura 2000 uspójnia si  z przebiegiem innych obiektów w BDOO, 
z zachowaniem odpowiednich relacji przestrzennych. 

§ 44. 1. Klasa obiektów ‘OT_TCPK_A’ reprezentuje obszary parków krajobrazowych. 

2. Klasa jest pozyskiwana bezpo rednio z BDOT10k. 

3. Granice obiektów klasy park krajobrazowy uspójnia si  z przebiegiem innych obiektów w BDOO, 
z zachowaniem odpowiednich relacji przestrzennych. 

§ 45.  1. Klasa obiektów ‘OT_TCPN_A’ reprezentuje obszary parków narodowych. 

2. Klasa jest pozyskiwana bezpo rednio z BDOT10k. 

3. Granice obiektów klasy park narodowy uspójnia si  z przebiegiem innych obiektów w BDOO, z zachowaniem 
odpowiednich relacji przestrzennych. 

§ 46.  1. Klasa obiektów ‘OT_TCRZ_A’ reprezentuje rezerwaty. 

2. Klasa jest pozyskiwana bezpo rednio z BDOT10k. 

3. Granic  obiektów klasy rezerwat uspójnia si  z przebiegiem innych obiektów w BDOO, z zachowaniem 
odpowiednich relacji przestrzennych. 

§ 47.  1. Klasa obiektów ‘OT_ADJT_A’ reprezentuje obszary jed

2. Klasa jest pozyskiwana bezpo rednio z BDOT10k.

§ 48.  1. Klasa obiektów ‘OT_ADMS_P’ reprezentuje punkty ci. 

2. Klasa jest pozyskiwana bezpo rednio z BDOT10k.
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Obiekty inne 

§ 49.  1. Klasa obiektów ‘OT_OIKM_P’ reprezentuje obiekty zwi zane z komunikacj . 

2. Pozyskuje si  tylko obiekty przej cie graniczne i przystanek kolejowy. 

§ 50. a. 

2. Pozyskuje si 2 i minimalnej szeroko ci 500 m. 
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