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Szanowna Pani,

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 grudnia 2015 r. o nr GK-III.7220.45.2015.4 

dotyczącego pytań związanych z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 

21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1938), zwanego dalej rozporządzeniem, uprzejmie przedstawiam co następuje.

W pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, iż zmiany występujące w ww. 

rozporządzeniu dotyczące podziału sieci ciepłowniczych w stosunku do rozporządzenia 

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz 

mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 383) wynikają przede wszystkim z uproszczenia 

podziału tych sieci ze względu na typ i rodzaj, co jest efektem konsultacji przeprowadzonych 

przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii z podmiotami władającymi tymi sieciami. 

Zrezygnowano z podziału sieci ciepłowniczej ze względu na czynnik grzejny jako mało 

istotny dla branż, natomiast pozostawiono podział sieci ze względu na wysoki i niski parametr 

temperatury oraz na ilość przewodów w sieci.

W związku z powyższym, poniżej przedstawiam odpowiedzi na Pani pytania.

Pytanie:

„Czy wartość atrybutu średnica stanowi średnica zewnętrzna przewodu?”



Odpowiedź:

Zgodnie z §14.1 ww. rozporządzenia atrybut średnica przewodu przyjmuje wartość 

nominalną, odpowiednią dla danego rodzaju sieci. Jest to wartość średnicy charakterystyczna 

dla przewodów poszczególnych rodzajów sieci i stosowana przez podmioty władające 

sieciami uzbrojenia terenu.

Pytanie:

„Jaki kod sieci przyporządkować obiektom: przewód ciepłowniczy dwuprzewodowy - 

parowy oraz przewód ciepłowniczy jednoprzewodowy - parowy?”

Odpowiedź:

W przypadku, gdy obecnie w powiatowej bazie GESUT występują obiekty: przewód 

ciepłowniczy dwuprzewodowy – parowy oraz przewód ciepłowniczy jednoprzewodowy – 

parowy i nie istnieją informacje pochodzące z innych źródeł dotyczące typu sieci 

ciepłowniczej, należy je przekonwertować wg nowego schematu aplikacyjnego, w 

następujący sposób: przewód ciepłowniczy dwuprzewodowy – parowy jako obiekt przewód 

ciepłowniczy (kod: SUPC05) o atrybucie rodzaj sieci ciepłowniczej jako dwuprzewodowy 

oraz analogicznie obiekt przewód ciepłowniczy jednoprzewodowy – parowy jako obiekt 

przewód ciepłowniczy (kod: SUPC05), uzupełniając atrybut rodzaj sieci ciepłowniczej jako 

jednoprzewodowy. 

Pytanie:

„Jaką przyjąć wartość atrybutu typ sieci ciepłowniczej dla sieci parowych?” 

Odpowiedź:

W przypadku istniejącego obecnie w bazie danych przewodu sieci ciepłowniczej parowej i 

braku informacji z innych źródeł dotyczących atrybutu typ sieci ciepłowniczej (wysoki 

parametr, niski parametr) należy wg nowego schematu aplikacyjnego zastosować obiekt 

przewód ciepłowniczy (kod: SUPC05) i uzupełnić jego atrybut typ sieci ciepłowniczej do 

momentu pozyskania danych atrybutem specjalnym voidable (np.: template, czyli 

tymczasowy brak danych). 

Pytanie:

„Jaką przyjąć wartość atrybutu rodzaj sieci ciepłowniczej dla sieci wodnych?” 

Odpowiedź:

W przypadku istniejącego obecnie w bazie danych przewodu sieci ciepłowniczej wodnej i 

braku informacji z innych źródeł dotyczących atrybutu rodzaj sieci ciepłowniczej 

(jednoprzewodowy, dwuprzewodowy, trójprzewodowy itd.) należy wg nowego schematu 

aplikacyjnego zastosować obiekt przewód ciepłowniczy o wysokim parametrze (kod: 



SUPC01) lub przewód ciepłowniczy o niskim parametrze (kod: SUPC02) - w zależności od 

wartości parametru i uzupełnić jego atrybut rodzaj sieci ciepłowniczej do momentu 

pozyskania danych atrybutem specjalnym voidable (np.: template, czyli tymczasowy brak 

danych).

        
Z poważaniem,

     Kazimierz Bujakowski

Pismo podpisane elektronicznie.


