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Załączniki do rozporządzenia Ministra 

Administracji i Cyfryzacji z dnia …. 

(poz. …)

 

Klasyfikacja obiektów BDOT500 na trzech poziomach szczegółowości  

z oznaczeniami kodowymi 

 

Rozdział 1 

Założenia podstawowe 

 

§ 1. 1. Obiekty w BDOT500 grupowane są na trzech poziomach szczegółowości: 

1) pierwszym – zawierającym kategorie klas obiektów; 

2) drugim – zawierającym klasy obiektów; 

3) trzecim – zawierającym obiekty. 

2. Dla poziomów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się następujący 

system kodowania:  

1) dla pierwszego – poprzez dwuliterowe oznaczenie, będące skrótem od nazwy kategorii klas 

obiektów; 

2) dla drugiego – poprzez czteroliterowe oznaczenie, będące złożeniem skrótu, o którym mowa 

w pkt 1, oraz skrótu nazwy właściwej klasy obiektów;  

3) dla trzeciego – poprzez czteroliterowe i dwucyfrowe oznaczenie, będące złożeniem skrótu, 

o którym mowa w pkt 2, oraz dwucyfrową numerację porządkową nazwy obiektów. 

 

Rozdział 2 

Klasyfikacja obiektów BDOT500 

 

§ 2. Klasyfikację obiektów BDOT500 przedstawia poniższa tabela. 

 

POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 

KOD 
Nazwa 

kategorii klas 
obiektów 

KOD Nazwa klasy 
obiektów KOD Nazwa obiektu 

BU budowle i 
urządzenia BUBI budowla 

inżynierska 

BUBI01 estakada  
BUBI02 kładka  
BUBI03 most 
BUBI04 wiadukt 
BUBI05 inna budowla inżynierska 
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POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 

KOD 
Nazwa 

kategorii klas 
obiektów 

KOD Nazwa klasy 
obiektów KOD Nazwa obiektu 

BU budowle i 
urządzenia 

BUBH budowla 
hydrotechniczna 

BUBH01 jaz ruchomy lub zastawka 
piętrząca 

BUBH02 jaz stały  
BUBH03 śluza 
BUBH04 zapora  

BUBH05 inna budowla 
hydrotechniczna  

BUBS budowla sportowa 

BUBS01 basen 
BUBS02 bieżnia  
BUBS03 kort tenisowy  
BUBS04 plac gier i zabaw  
BUBS05 plac sportowy 
BUBS06 skocznia narciarska 
BUBS07 sztuczny stok 
BUBS08 tor saneczkowy 
BUBS09 tor żużlowy 
BUBS10 inna budowla sportowa  

BUBT wysoka budowla 
techniczna 

BUBT01 chłodnia kominowa  
BUBT02 komin przemysłowy 
BUBT03 wieża ciśnień  
BUBT04 wieża przeciwpożarowa  
BUBT05 wieża szybu kopalnianego 
BUBT06 wieża widokowa 

BUBT07 inna wysoka budowla 
techniczna  

BUZT zbiornik techniczny 

BUZT01 zbiornik na ciecz 

BUZT03 zbiornik na materiały 
sypkie 

BUZT04 inny zbiornik techniczny  

BUUD 
umocnienie 

drogowe, kolejowe 
lub wodne 

BUUD01 ostroga  

BUUD02 ściana oporowa 

BUBZ budowla ziemna 

BUBZ01 nasyp 
BUBZ02 skarpa nieumocniona  
BUBZ03 skarpa umocniona 
BUBZ04 grobla 
BUBZ05 wał przeciwpowodziowy 
BUBZ06 wykop 
BUBZ07 inna budowla ziemna 

BUUT urządzenie 
transportowe  

BUUT01 kolej linowa  
BUUT02 odbój lub dalba  
BUUT03 poler 
BUUT04 suwnica  
BUUT05 taśmociąg 
BUUT06 wyciąg narciarski 

BUUT07 inne urządzenie 
transportowe  

BUIB inna budowla 
BUIB01 estrada 
BUIB02 murek oporowy 
BUIB03 peron  
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POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 

KOD 
Nazwa 

kategorii klas 
obiektów 

KOD Nazwa klasy 
obiektów KOD Nazwa obiektu 

BU budowle i 
urządzenia BUIB inna budowla 

BUIB04 podpora 
BUIB05 przepust 
BUIB06 rampa 

BUIB07 reklama lub tablica 
informacyjna 

BUIB08 śmietnik 
BUIB09 trybuna 
BUIB11 wiata przystankowa 
BUIB12 inna budowla  

KT komunikacja i 
transport 

KTJZ jezdnia KTJZ01 jezdnia 
KTPL plac KTPL01 plac 

KTCR ciąg ruchu pieszego 
i rowerowego 

KTCR01 alejka 
KTCR02 chodnik 
KTCR03 pasaż 
KTCR04 ścieżka 

KTUL ulica KTUL01 ulica 
KTKR krawężnik KTKR01 krawężnik 

KTTR tor 
KTTR01 tor kolejowy 
KTTR02 tor metra  
KTTR03 tor tramwajowy 

KTPR przeprawa 
KTPR01 bród  
KTPR02 przeprawa łodziami 
KTPR03 przeprawa promowa 

KTOK obiekt związany z 
komunikacją 

KTOK01 bariera drogowa ochronna 
KTOK02 brama 
KTOK03 ekran akustyczny  
KTOK04 furtka 
KTOK05 ogrodzenie trwałe 

KTOK06 schody w ciągu 
komunikacyjnym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pokrycie terenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTWP woda 
powierzchniowa 

PTWP01 woda morska 
PTWP02 woda płynąca 
PTWP03 woda stojąca         

PTWP04 woda w urządzeniu 
wodnym 

PTRW rów 

PTRW01 rów melioracyjny 
PTRW02 rów przydrożny 

PTRW03 obszar objęty 
drenowaniem 

PTTL 
teren leśny, 

zadrzewiony lub 
zakrzewiony 

PTTL01 las iglasty 
PTTL02 las liściasty 
PTTL03 las mieszany 
PTTL04 zadrzewienie  
PTTL05 zakrzewienie 

PTTU teren upraw 
trwałych i trawnik 

PTTU01 ogród działkowy 
PTTU03 uprawa sadownicza 
PTTU04 trawnik 

 
PTCM 

 

 
cmentarz 

 

PTCM01 cmentarz komunalny 
PTCM02 cmentarz wojenny 
PTCM03 cmentarz wyznaniowy 
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POZIOM 1 POZIOM 2 POZIOM 3 

KOD 
Nazwa 

kategorii klas 
obiektów 

KOD Nazwa klasy 
obiektów KOD Nazwa obiektu 

PT pokrycie terenu  PTCM cmentarz PTCM04 cmentarz inny  

OB obiekty inne 

OBOP obiekt przyrodniczy 

OBOP01 drzewo iglaste 
OBOP02 drzewo liściaste 
OBOP03 wodospad 
OBOP04 źródło 
OBOP05 inny obiekt przyrodniczy  

OBOO 
obiekt o znaczeniu 
orientacyjnym w 

terenie 

OBOO01 figura, kapliczka lub krzyż 
przydrożny 

OBOO02 fontanna   
OBOO03 mur historyczny   
OBOO04 pomnik 
OBOO05 pomost lub molo  
OBOO06 ruina zabytkowa 
OBOO08 inny obiekt orientacyjny 

OBMO mokradło  OBMO01 bagno 
OBMO02 teren podmokły  

OBSZ szuwary OBSZ01 szuwary 

RT rzeźba terenu RTPW punkt o określonej 
wysokości 

RTPW01 punkt wysokościowy 
naturalny 

RTPW02 punkt wysokościowy 
sztuczny 

 
 
 
 
 
 
 




