
powiat …………………….…*……..………………….
Nr statystyczny ……………….…….…*……….……………….

* * * *

* * * *
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wiejskich
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wiejskich
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wiejskich
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wiejskich

5 tak/nie tak/nie tak/nie tak/nie

dla terenów miast

dla terenów 
wiejskich
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8

9

10

Objaśnienie: * - dane podaje GUGiK

………………………………………………………………

Główny Geodeta Kraju

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie 

Czasochłonność 
przygotowania 
sprawozdania

Określenie danych

GUGiK-5.00 - sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych Stan na: 31 grudnia 2020 r.

opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
o szczegółowości  zapewniającej tworzenie standardowych 

Nr statystyczny

1 Liczba obrębów ewidencyjnych w danej gminie (jednostce 
równorzędnej)  

Nazwa jednostki administracyjnej         
(gminy - jednostki równorzędnej)

L.p.

Szacunkowy czas przeznaczony na przygotowanie danych do 
niniejszego formularza (czas w min.)

Liczba obrębów ewidencyjnych, dla których założono BDOT500 do 
31 grudnia 2020 r.2

3

System teleinformatyczny w którym prowadzona jest BDOT500.

Średni koszt założenia 1 ha BDOT500 w 2020 r.:

Liczba obrębów ewidencyjnych, dla których założono BDOT500 do 
31 grudnia 2020 r.

Szacunkowy czas przeznaczony na wypełnienie niniejszego 
formularza (czas w min.)

Czy zakończono zakładanie BDOT500 do 31 grudnia 2020 r.?

6 Liczba obrębów dla których należy założyć BDOT500.

Liczba obrębów ewidencyjnych, dla których rozpoczęto (ale nie 
zakończono) zakładanie BDOT500 w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2020 r.

4



 
Objaśnienia do formularza GUGiK-5.00 

 
Sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 
 

1. W wierszu lp. 1 należy podać liczbę obrębów ewidencyjnych w danej gminie 
(jednostce równorzędnej) oddzielnie dla terenów miast oraz dla terenów wiejskich. 

2. W wierszu lp. 2 należy podać liczbę obrębów ewidencyjnych oddzielnie dla terenów 
miast oraz dla terenów wiejskich w danej gminie (jednostce równorzędnej) dla których 
założono BDOT500, zgodnie z przyjętą praktyką i regulacją prawną obowiązującą w 
tym zakresie do 31 grudnia 2020 r., z wyłączeniem przepisów rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów 
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028), zwanego dalej 
„rozporządzeniem”. 

3. W wierszu lp. 3 należy podać liczbę obrębów ewidencyjnych oddzielnie dla terenów 
miast oraz dla terenów wiejskich w danej gminie (jednostce równorzędnej) dla których 
założono BDOT500, zgodnie z przepisami rozporządzenia, do 31 grudnia 2020 r. 

4. W wierszu lp. 4 należy podać liczbę obrębów ewidencyjnych oddzielnie dla terenów 
miast oraz dla terenów wiejskich w danej gminie (jednostce równorzędnej) dla których 
rozpoczęto, ale jeszcze nie zakończono zakładania BDOT500, zgodnie z przepisami 
rozporządzenia, od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

5. W wierszu lp. 5 należy wybrać z listy ,,tak’’, gdy zostało zakończone zakładanie 
BDOT500 w danej gminie (jednostce równorzędnej), zgodnie z przepisami 
rozporządzenia. 

6. W wierszu lp. 6 należy podać liczbę obrębów ewidencyjnych oddzielnie dla terenów 
miast oraz dla terenów wiejskich w danej gminie (jednostce równorzędnej), dla 
których należy założyć BDOT500, zgodnie z przepisami rozporządzenia.  W tej 
pozycji należy wykazać wyłącznie liczbę obrębów, która nie została wcześniej 
wykazana w pozycjach, 2, 3 i 4. 

7. W wierszu lp. 7 należy podać przybliżony koszt założenia 1 ha BDOT500, zgodnie z 
przyjętą praktyką i regulacją prawną obowiązującą w tym zakresie. Wartość należy 
podać z dokładnością do 1 zł. 

8. W wierszu lp. 8 należy podać nazwę systemu w którym prowadzona jest BDOT500. 
9. W wierszach lp. 9 i lp. 10 należy podać szacunkowy czas przeznaczony na 

przygotowanie danych do niniejszego formularza oraz czas przeznaczony na 
wypełnienie formularza. 
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