
AZP – zawartość pliku SHP 

Załącznik nr 3 do Instrukcji sporządzania dokumentacji badań powierzchniowych oraz wypełniania 

Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego 

 

Plik w formacie SHP powinien zawierać wszystkie obiekty odzwierciedlające stanowiska na danym 

obszarze AZP. Dane przestrzenne w formacie SHP powinny być pozyskiwane w układzie PUWG 1992. 

Geometria stanowisk powinna mieć sprawdzoną i poprawioną topologię. Nazwą pliku powinien być 

numer obszaru AZP (np. 34-78).  

Plik zawiera następujące pola: 

ID 
OBSZAR_AZP – numer obszaru AZP; 
STAN_NA_OB – numer stanowiska na obszarze; 
NR_ST_MIEJ – numer stanowiska w miejscowości; 
WOJ_NAZWA – w polu należy wprowadzić nazwę województwa wg aktualnego podziału 
terytorialnego kraju; 
WOJ_TERYT – w polu należy wstawić  dwucyfrowy identyfikator TERYT województwa;  
POW_NAZWA - w polu należy wprowadzić nazwę powiatu wg aktualnego podziału terytorialnego 
kraju; 
POW_TERYT – w polu należy wstawić czterocyfrowy identyfikator TERYT powiatu; 
GM_NAZWA - w polu należy wprowadzić nazwę gminy wg aktualnego podziału terytorialnego kraju;  
GM_TERYT – w polu należy wstawić siedmiocyfrowy identyfikator TERYT gminy; 
MIEJSC - w polu należy wprowadzić nazwę miejscowości wg aktualnego podziału terytorialnego kraju; 
ID_PRNG – w polu należy wstawić identyfikator miejscowości z Państwowego Rejestru Nazw 
Geograficznych; 
DATA_BADAN – data rozpoznania terenowego na stanowisku; 
NR_REJ_ZAB – numer rejestru zabytków (jeśli stanowisko objęte jest tą formą ochrony); o ile zabytek 
został już przepisany do księgi C rejestru, należy podać związany z nią numer; 
LOKALIZ – pole związane jest z systemem znaków graficznych, za pomocą których stanowiska 
oznaczane są na mapie (por. Instrukcja, s. 12-13). Należy wpisać jedną z następujących opcji, 
odpowiadającą symbolowi, którym oznaczono stanowisko: 
 nieustalona (odpowiada trójkątowi równoramiennemu o boku 5 mm, bez wewnętrznego 
 wypełnienia, oznaczającemu nieruchomy zabytek archeologiczny znany z kwerendy,  
 o nieustalonej uprzednio lokalizacji, obecnie również negatywnie zweryfikowany); 
 zasięg nieznany (odpowiada wypełnionemu trójkątowi równoramiennemu o boku 5 mm, 
 który oznacza zabytek znany o ustalonej lokalizacji, lecz o nieznanym zasięgu bądź 
 zweryfikowany  negatywnie); 
 punkt (odpowiada punktowi o średnicy 2 mm oznaczającemu znalezisko pojedyncze, ślad 
 osadnictwa lub stanowisko archeologiczne o powierzchni około 1 ara); 
 umowny (odpowiada zakreskowanemu okręgowi o średnicy 5 mm oznaczającemu 
 stanowisko archeologiczne o powierzchni 0,02-0,5 ha); 
 zasięg (odpowiada zakreskowanej strefie obwiedzionej linią oznaczającej nieruchomy zabytek 
 archeologiczny o powierzchni powyżej 0,5 ha). 
   
Aktualne dane Państwowego Rejestru Granic zawierające identyfikatory TERYT (jpt_kod_je) dostępne 
są na stronie http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html  
Aktualne dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych zawierające identyfikatory miejscowości 
(id_prng) dostępne są na stronie http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prng.html 
Standard pliku SHP stanowi załącznik numer 4 do Instrukcji. 


