


Rozporządzenie składa się z: 

• części głównej regulującej: 

–  zakres informacji gromadzonych w bazie danych GESUT i BDOT500; 

–  organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz danych,  
ich aktualizacji i udostępniania; 

–  tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej w skalach: 
1: 500, 1: 1 000, 1: 2: 000, 1: 5 000; 

• załącznika nr 1 – zawierającego katalogi obiektów bazy danych GESUT                       
i BDOT500 oraz Modelu Podstawowego; 

• załącznika nr 2 – zawierającego klasyfikację obiektów bazy danych 
GESUT i BDOT500 na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami 
kodowymi; 

 
 



• załącznika nr 3 – zawierającego wytyczne dotyczące wprowadzania 
obiektów do bazy danych GESUT i BDOT500; 

• załącznika nr 4 – zawierającego schematy aplikacyjne UML i GML dla 
bazy danych GESUT i BDOT500 oraz Modelu Podstawowego; 

• załącznika nr 5 – zawierającego wykaz obiektów stanowiących treść 
mapy zasadniczej; 

• załącznika nr 6 – zawierającego katalog obiektów stanowiących treść 
mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego; 

• załącznika nr 7 – zawierającego standardy techniczne tworzenia mapy 
zasadniczej; 

• załącznika nr 8 – zawierającego schematy aplikacyjne UML i GML dla 
mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego. 
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powiatów powiatowy zasób  

geodezyjny i kartograficzny 



§ 7.2. Utworzenie bazy danych GESUT obejmuje kolejno następujące po 
sobie działania: 

1) utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT; 

2) przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami 
uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych GESUT, 
w celu jej weryfikacji; 

3) rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty 
władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści 
inicjalnej bazy danych GESUT, powiadomienie tych podmiotów o 
sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz ewentualna 
modyfikacja inicjalnej bazy danych GESUT; 

4) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego 
miejscowo starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu 
informacji o utworzeniu bazy danych GESUT. 



§ 12. 2. Aktualizacja danych zgromadzonych w bazie danych GESUT  
i BDOT500, następuje na bieżąco, niezwłocznie po uzyskaniu nowych 
informacji.  

 

 

 

 

 

 

 



Klasyfikacja obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 oparta jest na trzech 
poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi. 



Kategoria klas 
obiektów 

Klasa obiektów Przykładowe obiekty 

 

sieci uzbrojenia 
terenu 

przewód benzynowy przewód benzynowy 

przewód ciepłowniczy przewód ciepłowniczy jednoprzewodowy-parowy 

przewód elektroenergetyczny przewód  elektroenergetyczny oświetleniowy 

przewód gazowy przewód gazowy średniego ciśnienia 

przewód kanalizacyjny przewód kanalizacyjny deszczowy 

przewód naftowy przewód naftowy 

przewód telekomunikacyjny przewód telekomunikacyjny 

przewód wodociągowy przewód wodociągowy ogólny 

przewód niezidentyfikowany przewód niezidentyfikowany 

przewód inny przewód inny 

obudowa przewodu kanał ciepłowniczy, kanalizacja kablowa 

budowla podziemna przejście podziemne, komora podziemna 

urządzenie techniczne związane z siecią złącze kablowe,  słupek telekomunikacyjny 

punkt o określonej wysokości punkt o określonej wysokości 

słup i maszt słup, latarnia, turbina wiatrowa 

korytarz przesyłowy korytarz przesyłowy 



Kategoria klas 
obiektów 

Klasa obiektów Przykładowe obiekty 

budowle i urządzenia 

budowla inżynierska most, kładka dla pieszych 

budowla hydrotechniczna śluza, jaz stały 

budowla sportowa basen, plac sportowy, kort tenisowy, bieżnia 

wysoka budowla techniczna komin przemysłowy, chłodnia kominowa 

zbiornik techniczny zbiornik na ciecz, zbiornik na materiały pędne lub gaz 

umocnienie drogowe, kolejowe 
lub wodne 

ostroga, ściana oporowa 

budowla ziemna wał  przeciwpowodziowy lub grobla 

urządzenie transportowe kolej linowa, suwnica, taśmociąg, wyciąg narciarski 

inna budowla wiata, estrada, śmietnik, trybuna 

komunikacja  
i transport 

 

jezdnia jezdnia 

plac plac 

ciąg ruchu pieszego i rowerowego alejka, chodnik 

krawężnik krawężnik 

ulica ulica 

tor tor kolejowy, tor tramwajowy, tor metra 

przeprawa przeprawa promowa, przeprawa łodziami 

obiekt związany z komunikacją schody w ciągu komunikacyjnym, ekran akustyczny 



Kategoria klas 
obiektów 

Klasa obiektów Przykładowe obiekty 

 
pokrycie terenu 

woda powierzchniowa woda płynąca, woda morska 

rów rów melioracyjny, obszar objęty drenowaniem 

teren leśny, zadrzewiony lub 
zakrzewiony  

las iglasty, las liściasty, las mieszany, 
zadrzewienie 

teren upraw trwałych i trawnik ogród działkowy, trawnik, sad, plantacja 

cmentarz cmentarz komunalny,  cmentarz wyznaniowy 

 
obiekty inne 

obiekt przyrodniczy drzewo iglaste, drzewo liściaste 

obiekt o znaczeniu orientacyjnym 
w terenie 

fontanna, pomnik, mur historyczny, 
wodowskaz 

mokradło bagno, teren podmokły 

szuwary szuwary 

rzeźba terenu punkt o określonej wysokości punkt wysokościowy naturalny 



Przykładowe obiekty BDOT500 zharmonizowane 
 pod względem nazwy z BDOT10k 

Klasa obiektów Obiekt Klasa obiektów Obiekt 

budowla 
hydrotechniczna 

jaz ruchomy  
lub zastawka 

piętrząca  
( jaz ruchomy, 
próg wodny) 

budowla 
hydrotechniczna 

jaz ruchomy lub 
zastawka 
piętrząca 

jaz stały jaz stały 

śluza śluza 

zapora zapora 



Przykładowe obiekty dodane w BDOT500 na potrzeby BDOT10k  

Klasa obiektów Obiekt Klasa obiektów Obiekt 

ciąg ruchu 
pieszego  

i rowerowego 

alejka 
ciąg ruchu 
pieszego  

i rowerowego 

alejka 
 

chodnik pasaż 

pasaż ścieżka 

urządzenie 
transportowe 

odbój lub dalba 

urządzenie 
transportowe 

 

------------- 

poler ------------- 

suwnica suwnica 

taśmociąg taśmociąg 

wyciąg narciarski wyciąg narciarski 



Rodzaj nawierzchni dla  
jezdni, placu, ciągu ruchu pieszego i rowerowego 

instrukcja K-1 rozporządzenie 

beton (bet.) 
asfalt (asf.) 
żwir (żw.)  

trylinka (tryl.)  

beton (bt.) 
bruk (br.) 

klinkier (kl.) 
kostka kamienna (kk.) 

kostka prefabrykowana (kp.) 
masa bitumiczna (mb.) 
płyty betonowe (pb.) 

tłuczeń (tl.) 
żwir (żw.) 

stabilizowana żwirem lub żużlem 
(gz.) 

grunt naturalny (gr.) 
inny (i.) 



Obiekty bazy danych GESUT będą posiadały informację w postaci atrybutów: 

Funkcja przewodów 

rozporządzenie instrukcja G-7 

przesyłowy główny 

rozdzielczy rozdzielczy 

przyłącze przyłącze 
funkcyjne 

przyłącze 
komercyjne 

inny 



Nowy podział przewodów ze względu na rodzaj 

Rodzaj 
przewodów 

rozporządzenie 

rurowy 

kabel 

światłowód 

inny 

np.: 
przewód kanalizacyjny,  
przewód wodociągowy,  
przewód gazowy 

np.: 
przewód telekomunikacyjny, 
przewód elektroenergetyczny 



Wprowadzono zmianę atrybutu typ sieci, dokonano harmonizacji  
z nazewnictwem używanym w instytucjach branżowych. 

Typ sieci 
 gazowej 

Typ sieci 
elektroenergetycznej 

Typ sieci 
ciepłowniczej 

wysokiego ciśnienia najwyższego napięcia wysoki parametr  
- wodny 

podwyższonego 
 średniego ciśnienia 

wysokiego napięcia niski parametr  
- wodny 

średniego ciśnienia średniego napięcia dwuprzewodowy 
- parowy 

niskiego ciśnienia niskiego napięcia jednoprzewodowy 
- parowy 

oświetleniowy 



Obiekty bazy danych GESUT będą posiadały informację w postaci atrybutów: 

Eksploatacja 
 

rozporządzenie 

czynny 

nieczynny 

 wszystkie przewody wprowadzamy jako czynne 
 
 przewód jest nieczynny tylko po uzyskaniu od    

podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu 
potwierdzenia o jego wyłączeniu z eksploatacji 

 



Główny podział przewodów ze względu na ich przebieg pozostał  

bez zmian w odniesieniu do wcześniej obowiązujących standardów 

Przebieg przewodów 

rozporządzenie instrukcja G-7 

nadziemny nadziemny 

naziemny naziemny 

podziemny podziemny 

wewnątrz 
budynku lub 

budowli 



Istnienie 

rozporządzenie 

istniejący 

projektowany 



W celu zachowania poprawności geometrycznej obiektów, należy segmentować : 

• obiekty na granicy jednostki ewidencyjnej; 

• przewody tego samego rodzaju sieci w punkcie rozgałęzienia; 

jednocześnie stosując zasadę  

nadrzędności np. : 

• przyłącze nie segmentuje 

przewodu rozdzielczego 

• przewód rozdzielczy nie segmentuje 

przewodu przesyłowego 



• obiekty w bazie danych GESUT i BDOT500 podlegają wersjonowaniu; 

• można odtworzyć bazę danych na zadany czas (cykl życia obiektu) 

wA 

wA 

2 1 2 1 a d 

b c 

Obiekt nr 1 wersja 1 

Wykonawca  X odcinka 1 - 2   Wykonawca Y odcinka 1 - 2   

Zgodnie z rozporządzeniem: 

Dotychczasowa forma numerycznej mapy zasadniczej: 

Wykonawca  X odcinka 1 - 2 Wykonawca  Y odcinka a - d 

Obiekt nr 1 wersja 2 



SUPE01 przewód elektroenergetyczny  
               najwyższego napięcia  

SUSM06 słup kratowy   



   SUOP03 rura ochronna  

SUOP01 kanalizacja kablowa 

       SUPT01 przewód telekomunikacyjny 
 

 

Nazwa klasy 
obiektów 

Nazwa obiektu 

obudowa 
przewodu 

kanalizacja kablowa 

kanał ciepłowniczy 

rura ochronna 

inna obudowa przewodu 



SUOP03 rura ochronna 
SUOP01 kanalizacja kablowa 

SUPT01 przewód telekomunikacyjny 

 

SUPT01 przewód telekomunikacyjny 
SUOP01 kanalizacja kablowa 

SUOP03 rura ochronna 

 

4t 

 





MAPA ZASADNICZA 

 baza danych  

GESUT 

 baza danych  

EGiB 
BDOT500  BDSOG 

 baza danych 

PRG 

 baza danych 

PRPOG 



U – sieci uzbrojenia 
terenu  

MAPA ZASADNICZA 
 

 forma klasyczna  
lub  

numeryczna  

O- osnowy geodezyjne 

U – sieci uzbrojenia terenu 

S- sytuacja powierzchniowa 

E- ewidencja gruntów i budynków 

W-rzeźba terenu 

R-realizacyjne uzgodnienia projektowe 

instrukcja techniczna K-1 rozporządzenie 





KTOK05_01 ogrodzenie trwałe 

Baza danych wykorzystywana do pozyskania obiektu  
BDOT500 

Uwagi 
 

Znak kartograficzny  

 

 

 
 

 

 

Elementy znaku kartograficznego 

 

 

a
 

geometria obiektu: linia 
Wymiary w skali 

1:500 1:1 000 1:2 000 1:5 000 

grubość linii 0,35 0,25 0,25 0,18 

rozstaw a 15,0 10,0 8,0 5,0 

średnica kropki 0,7 0,7 0,5 0,4 

 

KTOK05_02 ogrodzenie trwałe 

Baza danych wykorzystywana do pozyskania obiektu  
BDOT500 

Uwagi 
 

Znak kartograficzny  

 

 

 
 

 

Elementy znaku kartograficznego 

 geometria obiektu: 

powierzchnia 

Wymiary w skali 

1:500 1:1 000 1:2 000 1:5 000 

grubość linii 0,35 0,25 0,25 0,18 

 



 

 zasady generalizacji obiektów stanowiących treść mapy 

zasadniczej; 

 zasady wizualizacji kartograficznej obiektów stanowiących 

treść mapy zasadniczej; 

 zasady redakcji kartograficznej treści mapy zasadniczej; 

 wykaz znaków kartograficznych dla obiektów stanowiących 

treść mapy zasadniczej; 

 wykaz skrótów i oznaczeń. 



 

  

 

 

 

 

 

 

Opis przewodu składa się z następujących elementów: 

1) oznaczenia literowego rodzaju przebiegu sieci, jeżeli przebieg jest 
naziemny lub nadziemny;  

2) liczby przewodów, jeśli jest ona większa niż 1; 
3) oznaczenia literowego rodzaju sieci uzbrojenia terenu; 
4) oznaczenia literowego typu sieci uzbrojenia terenu, jeżeli typ jest 

określony; 
5) oznaczenia literowego źródła danych o położeniu, pomijając 

oznaczenie „O”; 
6) zewnętrznej średnicy przewodu, podanej w milimetrach, jeżeli 

jest określona. 

Rn2cpj   dwa nadziemne przewody ciepłownicze jednoprzepływowe parowe z pomiaru na osnowę  

wo40      przewód wodociągowy ogólny o średnicy 40 z pomiaru na osnowę 

2eN        dwa przewody elektroenergetyczne niskiego napięcia z pomiaru na osnowę 





 

Opis obiektu budynek składa się z następujących elementów: 
 
1) oznaczenia numeru najwyższej kondygnacji, opisanego liczbą arabską, 

jeśli jest określony; 
 

2) oznaczenia literowego funkcji budynku, jeśli jest określona; 
 

3) numeru porządkowego, jeśli jest określony. 
 
 

mz4     budynek zbiorowego zamieszkania o czterech kondygnacjach  



Nowe 

oznaczenia 
Funkcja budynków wg PKOB

Obowiązujące 

oznaczenia 
Funkcja budynków wg EGiB

b budynek biurowy b budynek biurowy

g budynek gospodarstwa rolnego g
budynek produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla 

rolnictwa

h budynek hotelu

a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały

u budynek handlowo-usługowy

r 
budynek przeznaczony do sprawowania kultu religijnego                              

i czynności religijnych

i pozostały budynek niemieszkalny, gdzie indziej nie wymieniony

o ogólnodostępny obiekt kulturalny

k budynek muzeum i biblioteki

e budynek szkoły i instytucji badawczej

f budynek kultury fizycznej

mj budynek mieszkalny jednorodzinny 

md budynek o dwóch mieszkaniach

mt budynek o trzech i więcej mieszkaniach

mz budynek zbiorowego zamieszkania

p budynek przemysłowy p budynek przemysłowy

s zbiornik, silos i budynek magazynowy s zbiornik, silos i budynek magazynowy

d budynek łączności, dworca i terminalu

t budynek garażu

z budynek szpitala i zakładu opieki medycznej z budynek szpitala i zakładu opieki medycznej

x
obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków i objęty 

indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, 

archeologiczne dobro kultury

t budynek transportu i łączności

h budynek handlowo-usługowy

k
budynek oświaty, nauki i kultury oraz budynek 

sportowy

m budynek mieszkalny

i inny budynek niemieszkalny



EGBB01 budynek  

Baza danych wykorzystywana do pozyskania obiektu  
baza danych EGiB 

Uwagi 
Opis budynku powinien zawierać: numer porządkowy budynku oraz funkcję budynku wraz z numerem 

kondygnacji. 

Na mapie zasadniczej w skali 1:5 000 opisuje się na budynku funkcję budynku bez liczby kondygnacji. 

Znak kartograficzny  

 

 
 

Elementy znaku kartograficznego 

 

 

geometria obiektu: 

powierzchnia 

Wymiary w skali 

1:500 1:1 000 1:2 000 1:5 000 

grubość linii 0,50 0,35 0,35 0,25 

tekst  2,5 1,8 1,8 1,8 

 



mj3 mj2 

instrukcja techniczna K-1 rozporządzenie 

 

 



klasa obiektów  
wg rozporządzenia 

instrukcja K1 
 

obiekt 
wymagany 

 rozporządzenie 
 

obiekt 
wymagany 

obiekt związany  
z komunikacją 

- - 
bariera drogowa 

ochronna 
O 

- - ekran akustyczny O 

brama w 
ogrodzeniu 

F brama O 

- - furtka O 

ogrodzenie 
trwałe 

F 
ogrodzenie 

trwałe 
O 

schody 
zewnętrzne 

F 
schody w ciągu 

komunikacyjnym 
O 



Wartość  
(w języku polskim) 

Definicja Wartość 

nie stosuje się nie ma zastosowania w danym kontekście inapplicable 

brak danych wartość atrybutu nie jest obecnie znana, ale 
wartość ta może też nie istnieć 

missing 

tymczasowy brak 
danych 

wartość atrybutu będzie znana w 
późniejszym terminie 

template 

nieznany wartość atrybutu nie jest znana, ale 
prawdopodobnie istnieje 

unknown 

zastrzeżony wartość atrybutu jest zastrzeżona withheld 

Wartości, jakie może przybierać atrybut specjalny,  
który jest opisany stereotypem <<Voidable>>  



kategoria klas 
obiektów 

klasa obiektów obiekt 

komunikacja  
i transport 

plac plac 



kategoria klas 
obiektów  

klasa obiektów obiekt 

komunikacja  
i transport 

ciąg ruchu pieszego  
i rowerowego 

alejka 



• niedociągnięcia 

• przeciągnięcia tzw. przestrzały  

• brak ciągłości 

• brak ciągłości obiektów na granicach 

jednostek 



• brak powiazania urządzeń technicznych 

związanych z siecią z przewodem 



• niewłaściwe przypisanie atrybutu funkcja przewodu dla poszczególnych 

obiektów sieci elektroenergetycznej – przyłącza jako przewody rozdzielcze 

przyłącze 



Poprawne przedstawienie sieci gazowej w odniesieniu do funkcji przewodu 

przyłącza 

przewód rozdzielczy 







• Koordynacja działań starostów realizujących          
zadania związane z tworzeniem, prowadzeniem 
 i udostępnianiem bazy danych GESUT, 
BDOT500  oraz mapy zasadniczej. 

• Współdziałanie, na podstawie odrębnych 
porozumień, w zakresie merytorycznym               
i finansowym w realizacji powyższych zadań. 

Starosta 
(Art. 7d pkt 7) 

Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy 
danych GESUT, BDOT500 oraz mapy zasadniczej. 

Główny Geodeta Kraju 
(Art. 7a pkt 13) 

rejestry referencyjne 
realizacja zamierzeń 

projektowych oraz 
inwestycji budowlanych  

planowanie przestrzenne     
i gospodarcze oraz 

zarządzanie kryzysowe 
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powiatów 

  K-GESUT 

class GESUT

«FeatureType»

GES_ObiektGESUT

+ idIIP  :BT_Identyfikator

+ zrodlo  :GES_Zrodlo

+ startObiekt  :Date

+ cyklZyciaObiektu  :BT_CyklZyciaInfo

+ koniecObiekt  :Date [0..1]

+ istnienie  :GES_Istnienie

+ operatTech  :BT_OperatTech [0..1]

+ przedstawicielInwestora  :CI_ResponsibleParty

+ idUzgodnienia  :CharacterString

+ informacjaDodatkowa  :CharacterString [0..1]

«Voidable»

+ eksploatacja  :GES_Eksploatacja

+ dataPomiaru  :Date

+ wladajacySieciaUzbrojeniaTerenu  :GES_DaneOsoby

+ idBranzowy  :CharacterString

constraints

{LicznoscZrodloOperatTechDataPomiaruWladajacySieciaUzbrojeniaTerenuIdBranzowyIdUzgodnienia}

«FeatureType»

GES_Przewod

+ funkcja  :GES_Funkcja

+ przebieg  :GES_Przebieg

+ rodzajPrzewodu  :GES_RodzPrzewodu

+ geometria  :GM_Primitive

constraints

{LicznoscFunkcjaRodzajPrzewodu}

«FeatureType»

GES_PrzewodCieplowniczy

+ typCiep  :GES_TypCiep

«Voidable»

+ srPrzewodu  :Distance

constraints

{GeometriaLiniaPowierzchnia}

«FeatureType»

GES_PrzewodBenzynowy

«Voidable»

+ srPrzewodu  :Distance

constraints

{GeometriaLiniaPowierzchnia}

«FeatureType»

GES_ObudowaPrzewodu

+ geometria  :GM_Primitive

+ obudowa  :GES_Obudowa

+ rodzajSieci  :GES_RodzSieci

constraints

{GeometriaLiniaPowierzchnia}

«FeatureType»

GES_KorytarzPrzesylowy

+ geometria  :GM_Surface

+ rodzajSieci  :GES_RodzSieci

«Voidable»

+ podPrawna  :BT_Dokument

«FeatureType»

GES_UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia

+ geometria  :GM_Primitive

+ rodzajSieci  :GES_RodzSieci

+ rodzajUrzadz  :GES_Urzadz

«Voidable»

+ przebieg  :GES_Przebieg

constraints

{GeometriaPunktLiniaPowierzchnia}

{GeometriaPunkt}

{GeometriaPowierzchnia}

{GeometriaLinia}

{GeometriaPunktPowierzchnia}

«FeatureType»

GES_SlupIMaszt

+ geometria  :GM_Primitive

+ rodzajSieci  :GES_RodzSieci [1..*]

+ rodzajSlup  :GES_RodzSlup

constraints

{GeometriaPunktLiniaPowierzchnia}

{OgraniczenieWyboruRodzajuSieci}

{GeometriaLiniaPowierzchnia}

{GeometriaPunkt}

{GeometriaPowierzchnia}

«FeatureType»

GES_BudowlaPodziemna

+ geometria  :GM_Surface

+ rodzajBudowli  :GES_RodzBud

«Voidable»

+ rodzajSieci  :GES_RodzSieci

«FeatureType»

GES_PrzewodKanalizacyjny

+ typKanal  :GES_TypKanal

«Voidable»

+ srPrzewodu  :Distance

constraints

{GeometriaLiniaPowierzchnia}

«FeatureType»

GES_PrzewodWodociagowy

+ typWodoc  :GES_TypWodoc

«Voidable»

+ srPrzewodu  :Distance

constraints

{GeometriaLiniaPowierzchnia}

«FeatureType»

GES_PrzewodTelekomunikacyjny

constraints

{GeometriaLinia}

«FeatureType»

GES_PrzewodNiezidentyfikowany

«Voidable»

+ srPrzewodu  :Distance

constraints

{GeometriaLiniaPowierzchnia}«FeatureType»

GES_PrzewodNaftowy

«Voidable»

+ srPrzewodu  :Distance

constraints

{GeometriaLiniaPowierzchnia}

«DataType»

GES_Kontakt

«Voidable»

+ e-mail  :CharacterString

+ telefon  :CharacterString

+ adresZagraniczny  :CharacterString

«FeatureType»

GES_PunktOOkreslonejWysokosci

+ rodzajPunkt  :GES_RodzajPunktu

+ rodzajSieci  :GES_RodzSieci

+ rodzajUrzadz  :GES_Urzadz

+ rodzajBudowli  :GES_RodzBud

+ wysokosc  :double

+ geometria  :GM_Point

constraints

{OganiczenieRodzajuSieci}

{OganiczenieRodzajuUrzadzen}

{OganiczenieRodzajuBudowli}
A

«FeatureType»

GES_PrzewodInny

«Voidable»

+ srPrzewodu  :Distance

constraints

{GeometriaLiniaPowierzchnia}

«Union»

BT_ModelPodstawowy::

BT_ReferencjaDoObiektu

+ idIIP  :BT_Identyfikator

«FeatureType»

GES_PrzewodGazowy

+ typGaz  :GES_TypGaz

«Voidable»

+ srPrzewodu  :Distance

constraints

{GeometriaLiniaPowierzchnia}

«FeatureType»

GES_PrzewodElektroenergetyczny

+ typElektr  :GES_TypElektr

constraints

{GeometriaLinia}

«DataType»

GES_DaneOsoby

+ nazwaPelna  :CharacterString [0..1]

+ nazwaSkrocona  :CharacterString [0..1]

+ imieNazwisko  :CharacterString [0..1]

+ kontakt  :GES_Kontakt

+ uwagi  :CharacterString [0..1]

constraints

{WypelnieniePrzynajmniejJednejNazwy}

+kontakt +AD_Adres

+obiekt1

+EGiB

+obiekt3

+korytarzPrzesylowy

+obiekt2

{LicznoscRelacji}

+rodzajPunkt 0..*

PODGiK  baza danych 
GESUT 



Przykładowa analiza sieci wodociągowej z rozróżnieniem funkcji przewodów. 
 

przewody przesyłowe 

przewody rozdzielcze 

przyłącza 






