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1 Objaśnienia wyrażeń, skrótów i oznaczeń 

 

Skrót / wyrażenie Objaśnienie 

Wykonawca Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji 

Zamawiający Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

Strony Zamawiający i Wykonawca 

Profil lub Profil me-

tadanych 

Profil metadanych dla tematu Zagospodarowanie Przestrzenne, powstający w ramach 

realizacji umowy nr DPP-U-201/2016 

Narzędzia GGK, edy-

tor GGK, walidator 

GGK 

Narzędzia utworzone i udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Głów-

nego Geodetę Kraju) na stronach internetowych: 

http://edytor.geoportal.gov.pl/EdytorMetadanych/ 

http://walidator.geoportal.gov.pl/walidatormetadanych/ 

Etap Etap realizacji Zadania zgodnie z treścią umowy nr DPP-U-201/2016 (VII. SOPZ) 

Faza Faza realizacji Zadania zgodnie z treścią załącznika nr 3 do umowy nr DPP-U-201/2016 

(VII. SOPZ) 

Zadanie Zadanie, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy nr DPP-U-201/2016, polegające na opra-

cowaniu branżowego profilu metadanych zbiorów oraz usług danych przestrzennych w 

zakresie tematu Zagospodarowanie Przestrzenne 

Standard mazowiec-

ki, Profil BGWM-

Plany 

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu 

i Zagospodarowaniu Przestrzennym 

ustawa o PZP Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) 

część graficzna,  

część graficzna aktu 

planowania prze-

strzennego 

Zobrazowanie (wizualizacja przestrzenna) treści planistycznych i treści referencyjnych 

aktu planowania przestrzennego, stanowiące załącznik graficzny (rysunek) do części 

tekstowej aktu; 

Polski Tezaurus Pla-

nistyczny POLPLAN 

branżowy tezaurus w zakresie tematu Zagospodarowanie przestrzenne, będący jednym 

z produktów Zamówienia 

Oznaczenia dla dokumentacji prawnej i technicznej: 

[ISO 19115] EN ISO 19115:2005, Geographic information – Metadata (ISO 19115:2003) 

[ISO 19119] EN ISO 19119:2005, Geographic information – Services (ISO 19119:2005) 

[ISO 19139] ISO/TS 19139:2007, Geographic information – Metadata – XML schema implementation 

[CSW2 AP ISO] OpenGIS Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Application Profile, 

Version 1.0.0, OGC 07-045, 2007 
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[IR MDTG] INSPIRE Metadata Implementing Rules. Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 

19119 for Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 

2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata 

[TG DSMD] Technical Guidelines for the implementation of INSPIRE dataset and service metadata 

based on ISO/TS 19139:2007 
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2 Informacje o opracowaniu 

Niniejsze opracowanie stanowi Profil metadanych dla tematu Zagospodarowanie przestrzenne, opra-

cowywany w Części 4, Fazy II, zgodnie z zapisami Finalnej koncepcji realizacji zamówienia (v.2.2), 

polegającego na opracowaniu branżowego profilu metadanych zbiorów oraz usług danych prze-

strzennych w zakresie tematu Zagospodarowanie Przestrzenne (zwanego dalej Profilem lub Profilem 

metadanych). 

Niniejszy dokument jest drugim z czterech produktów, określonych w rozdziale 3.1.1 Finalnej kon-

cepcji realizacji zamówienia, zdefiniowanym jako: 

Dokument Profilu metadanych przedstawiający elementy i encje (opcjonalnie w podziale na sekcje) 

metadanych, w tym: 

 ich opis merytoryczny w języku naturalnym, 

 ich charakterystykę i opis techniczno-implementacyjny zawierający m.in.: nazwy, definicje, dzie-

dziny, status użycia, liczności, odniesienia do dokumentów normatywnych i prawnych, 

 strukturę Profilu w postaci diagramów UML (z ukazaniem dziedzin, liczności, reguł walidacji), 

 ich reguły walidacji oraz komunikaty o błędach. 

(zgodnie z zapisami SOPZ) 

Celem niniejszego opracowania jest określenie profilu metadanych dla zasobów danych przestrzen-

nych właściwych dla tematu Zagospodarowanie przestrzenne. Profil ten jest spójny z przepisami im-

plementacyjnymi, jak również wytycznymi technicznymi INSPIRE. Stanowi on podstawę do dalszych 

działań, zmierzających do przyjęcia krajowego profilu metadanych dla tematu Zagospodarowanie 

przestrzenne dla Polski. Po zatwierdzeniu Profilu przez właściwy organ administracji rządowej, będzie 

on mógł być wykorzystywany, jako przewodnik do opracowania ustandaryzowanych metadanych 

w tym zakresie, w całym kraju oraz jako wytyczne do implementacji w edytorach. 
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3 Założenia i charakterystyka Profilu metadanych 

3.1 Zawartość 

Niniejszy Profil metadanych został opracowany poprzez całkowite przejęcie zakresu metadanych 

profilu INSPIRE, określonego rozporządzeniem KE nr 1205/2008, a następnie jego rozszerzenie do-

datkowymi elementami pochodzącymi z norm ISO 19115 oraz ISO 19119. W trakcie prac uwzględnio-

no w szczególności wymagania oraz zalecenia stawiane przez [IR MDTG] oraz [TG DSMG]. Należy 

podkreślić, iż opracowanie niniejszego Profilu poprzedzone zostały dogłębnymi pracami analityczny-

mi, których wyniki przedstawiono w dokumencie „Analiza stanu obecnego” (będącego pierwszym z 

czterech produktów, określonych w rozdziale 3.1.1 Finalnej koncepcji realizacji zamówienia). Profil 

uwzględnia wyniki tychże prac.  

Metadane opracowywane zgodnie z tak określonym profilem, w formacie XML, bazującym na 

ISO19139, będą publikowane przez usługę (usługi) CSW, spełniając tym samym wymagania INSPIRE. 

Rozszerzenie dla wskazanego wyżej rozwiązania, szczególnie w zakresie elementów metadanych 

wymaganych przez SOPZ, a niemożliwych do wyrażenia z wykorzystaniem deskryptorów zdefiniowa-

nych w normie ISO 19115, zostało zrealizowane z wykorzystaniem semantycznych metadanych RDF, 

w których prócz wszystkich elementów Profilu opisanego powyżej, dodano dodatkowe, wykraczające 

poza ISO19115. Metadane opracowane w ten sposób spełniają wymagania i cele Zamawiającego, na 

których realizację nie pozwoliła norma ISO 19115, dotyczące m.in. partycypacji społecznej. 

3.2 Zastosowane zasady 

Jak zaznaczono wyżej, Profil powstał, jako rozszerzenie profilu metadanych INSPIRE, elementami 

pochodzącymi z normy ISO19115. Rozszerzenie zostało zrealizowane zgodnie z metodyką określoną 

w tejże normie.  

Podczas prac nad dokumentem postępowano zgodnie z następującymi zasadami: 

(ISO19115, Załącznik C.2) 

Dozwolone są następujące typy rozszerzeń: 

1) dodanie nowej sekcji metadanych; 

2) tworzenie nowej listy kodów metadanych w celu zastąpienia dziedziny istniejącego ele-

mentu metadanych, która jako wartość dziedziny ma podany ”swobodny tekst”;  

3) tworzenie nowych elementów listy kodów metadanych (rozszerzanie listy kodów); 

4) dodanie nowego elementu metadanych; 

5) dodanie nowej encji metadanych; 

6) narzucenie silniejszego obowiązku występowania istniejącego elementu metadanych; 

7) nałożenie bardziej ograniczonej dziedziny na istniejący element metadanych. 
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(ISO19115, Załącznik C.6) 

Reguły tworzenia profilu: 

1. Przed utworzeniem profilu użytkownik powinien sprawdzić zarejestrowane profile. 

2. Profil powinien stosować się do zasad definiowania rozszerzeń. 

3. Profil nie powinien zmieniać nazwy, definicji ani typu danych elementu metadanych. 

4. Profil powinien zawierać: 

 bazowe metadane zebrane dla cyfrowego zbioru danych geograficznych, 
 wszystkie obligatoryjne elementy metadanych z wszystkich obligatoryjnych sekcji, 
 wszystkie warunkowe elementy metadanych z wszystkich obligatoryjnych sekcji, jeśli zbiór 

spełnia warunek wymagany przez element metadanych, 
 wszystkie obligatoryjne elementy metadanych z warunkowych sekcji, jeśli zbiór danych 

spełnia warunek wymagany przez sekcję, 
 wszystkie warunkowe elementy metadanych z wszystkich warunkowych sekcji, jeśli zbiór 

danych spełnia warunek wymagany przez element i sekcję metadanych. 
 

5. Związki podane w Załączniku A powinny być zdefiniowane tak, by można było określić struk-

turę i schemat. 

6. Profil powinien umożliwiać każdemu pozyskanie metadanych, które zostały utworzone zgod-

nie z tym profilem. 

W trakcie prac nad Profilem zastosowano dziewięcioetapową metodykę rozszerzeń metadanych opi-

saną w załączniku F normy ISO19115. W celu dokumentacji elementów metadanych wykorzystano 

formę tabelaryczną, zbliżoną do stosowanej w wytycznych INSPIRE (np. [IR MDTG]) rozszerzoną 

o dodatkowe pola. Zastosowana forma tabelaryczna zawiera wszystkie właściwości, jakimi opisywane 

są deskryptory w normie ISO19115. 

3.3 Podstawowe definicje 

W rozdziale niniejszym przedstawione zostały definicje niezbędne do prawidłowego rozumienia treści 

Profilu. Dla zachowania poprawności i ścisłości zostały one przeniesione z normy ISO19115 i uzupeł-

nione uwagami/komentarzami. 

Pojęcie Definicja oraz uwagi/komentarze 

zbiór danych 

 

identyfikowalna kolekcja danych 

rozpoznawalny, ze względu na wspólne cechy, zestaw danych przestrzennych  

UWAGA: Zbiór danych może być mniejszą grupą danych, która chociaż w pewien sposób 

ograniczona, na przykład co do zasięgu przestrzennego lub typu obiektów, jest fizycznie 

zlokalizowana w większym zbiorze danych. Teoretycznie zbiór danych może się składać 

tylko z jednego obiektu lub atrybutu obiektu zawartego w większym zbiorze danych. 

Wydrukowaną mapę lub wykres także można uznać za zbiór danych. 

W Profilu pod nazwą zbiór danych rozumiany jest zbiór danych reprezentujących obiek-

ty przestrzenne rysunku aktu planowania przestrzennego wraz z odniesieniem do do-

kumentacji prac planistycznych. 
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usługa danych prze-

strzennych 

operacje, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania 

komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powią-

zanych z nimi metadanych 

seria zbiorów danych zestaw (kolekcja) zbiorów danych przestrzennych charakteryzujących się tą samą specy-

fikacją produktu 

metadane dane o danych 

informacje, którymi opisuje się zbiory i usługi danych by umożliwić ich odnajdowanie, 

używanie i inwentaryzację 

element metada-

nych 

 

dyskretna jednostka metadanych 

UWAGA: Elementy metadanych są jednoznaczne w ramach encji metadanych. 

Element metadanych jest odpowiednikiem atrybutu w terminologii UML. 

encja metadanych 

 

zbiór elementów metadanych opisujących ten sam aspekt danych 

UWAGA: Może zawierać co najmniej jedną encję metadanych. 

Encja metadanych to odpowiednik klasy w terminologii UML. 

sekcja metadanych 

 

podzbiór metadanych, który składa się z kolekcji związanych encji metadanych i elemen-

tów metadanych 

UWAGA: Odpowiednik pakietu w terminologii UML. 

zasób 

 

aktywa lub środki, które zaspokajają wymaganie 

PRZYKŁAD: Zbiór danych, usługa, dokument, osoba lub organizacja. 

W Profilu, pojęciem tym opisywane są w ogólności dowolne zbiory danych planistycz-

nych lub usługi je udostępniające. 

czasowy system 

odniesienia 

system odniesienia, w którym mierzony jest czas [ISO 19108] 

typ danych 

 

określa zbiór nie powtarzających się wartości, służących do reprezentowania elementów 

metadanych; przykładowo integer, real, string, DateTime, Boolean. Atrybut typu danych 

jest również wykorzystywany do definiowania encji metadanych, stereotypów i powią-

zań metadanych 

dziedzina 

 

określa dopuszczalne wartości lub użycie dowolnego tekstu. Wyrażenie ”swobodny 

tekst” wskazuje, że nie ma żadnych ograniczeń dotyczących zawartości danego pola. Do 

reprezentowania wartości dla dziedzin zawierających listy kodów powinny być stosowa-

ne kody oparte na liczbach całkowitych. 

 

3.4 Hierarchia metadanych i opisywane zasoby planistyczne 

Zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy implementacyjne INSPIRE, metadane tworzy się dla 

zbiorów danych przestrzennych, serii zbiorów danych przestrzennych oraz usług danych przestrzen-

nych. Seria zbiorów danych przestrzennych stanowi zestaw (kolekcję) zbiorów danych przestrzennych 

charakteryzujących się tą samą specyfikacją produktu. Między metadanymi zbioru danych prze-

strzennych a metadanymi serii tworzy się powiązanie N:1 (wiele do jednego) poprzez identyfikator 

rekordu metadanych. Dzięki temu wartości pewnych elementów mogą być dziedziczone, a po znale-

zieniu serii i poznaniu jej identyfikatora można dotrzeć do wszystkich zbiorów, które wchodzą w jej 

skład. 
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W temacie Zagospodarowania przestrzennego, w kontekście obowiązującego stanu prawnego, do-

kumenty planistyczne, ani też rozpatrywane osobno, ich części graficzne (rysunki) nie wykazują żad-

nych powiązań hierarchicznych typu rodzic-dziecko, zatem nie będzie ona wprowadzana. 

Zgodnie założeniami Profilu metadane tworzone są dla: 

 zbiorów danych przestrzennych, rozumianych jako część graficzna (rysunek) aktu planowania prze-

strzennego w dowolnej formie cyfrowej, np. osadzony w PDF, jpg, tiff, GeoTiff, ESRI Shapefile, 

GML. 

Oznacza to, że 

 metadanymi opisywane będą rysunki (część graficzna aktu) nieposiadające odniesienia prze-

strzennego (np. jpg), 

 rysunki (część graficzna) w formie map papierowych, niedostępne w postaci elektronicznej, 

nie będą opisywane metadanymi. 

Jako zbiory danych przestrzennych traktować należy część graficzną (rysunek) następujących ak-

tów planowania przestrzennego, które będą opisywane metadanymi należy: 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

 Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku me-

tropolitalnego 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 Miejscowy plan rewitalizacji 

 Miejscowy plan odbudowy obiektów budowlanych 

Przy opracowaniu metadanych zbioru, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, opisywany 

zbiór danych (część graficzną aktu) należy traktować na równi z aktem planowania przestrzenne-

go, wykorzystując właściwe mu elementy opisowe (pełna nazwa, numer uchwały, numery działek, 

itp.) w elementach opisowych metadanych (np. tytuł, streszczenie). 

 usług danych przestrzennych, rozumianych, jako oprogramowanie, pozwalające na publikację czę-

ści graficznej (rysunku/ów) w sieci WWW, w postaci rastrowej lub wektorowej, za pomocą stan-

dardowych interfejsów (np. OGC WMS). 

Metadane nie będą tworzone dla części tekstowej dokumentów planistycznych. Zalecane jest nato-

miast zamieszczenie w metadanych zbioru, linku URL prowadzącego do opublikowanego dokumentu 

planistycznego (części tekstowej). 

3.5 Statusy i liczności elementów 

Encja metadanych lub element metadanych posiadają status wskazujący czy powinny one być udo-

kumentowane zawsze czy tylko czasami. Status ten może mieć następujące wartości: 

 Obligatoryjny – encja lub element metadanych powinien być udokumentowany 
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 Warunkowy – określa zarządzany elektronicznie warunek, zgodnie z którym co najmniej jedna en-

cja metadanych lub jeden element metadanych jest obligatoryjny. Status ten, stosowany jest 

w jednym z trzech następujących przypadków: 

 wyrażenie wyboru miedzy dwiema lub więcej opcjami. Co najmniej jedna opcja jest obligato-

ryjna i powinna być udokumentowana, 

 dokumentowanie encji metadanych lub elementu metadanych, jeżeli został udokumentowa-

ny inny element metadanych, 

 dokumentowanie elementu metadanych, jeśli dla innego elementu metadanych została zapi-

sana określona wartość. Dla ułatwienia czytania, tę określoną wartość podano tekstem jaw-

nym. W elektronicznym interfejsie użytkownika do weryfikowania warunku powinien być 

stosowany kod. 

Jeżeli warunek jest spełniony, wówczas encja metadanych lub element metadanych powinien być 

obligatoryjny. 

 Fakultatywny – encja metadanych lub element metadanych może (nie jest to konieczne) być udo-

kumentowany. Fakultatywne encje metadanych i fakultatywne elementy metadanych zostały zde-

finiowane w celu zapewnienia możliwości pełnego udokumentowania danych. (Stosowanie wspól-

nego zbioru zdefiniowanych elementów pomoże w promowaniu współpracy między użytkowni-

kami i producentami danych geograficznych na całym świecie). Jeśli encja fakultatywna nie jest 

używana, to elementy w niej zawarte (z elementami obligatoryjnymi włącznie) również nie będą 

wykorzystane. Encje fakultatywne mogą mieć obligatoryjne elementy; elementy te stają się obliga-

toryjne tylko w sytuacji, gdy encja fakultatywna jest wykorzystywana. 

Występujące w ramach rekordu metadanych elementy powinny odpowiadać przewidywanej liczności 

(krotności) i odnośnym warunkom (gdy ma to zastosowanie). Jeżeli w odniesieniu do konkretnego 

elementu nie określono żadnego warunku, dany element jest obligatoryjny. 

Zapisy dotyczące krotności, zastosowane w Profilu, odpowiadają zapisowi liczności w formacie UML.  

Należy rozumieć go w następujący sposób: 

 1 oznacza, że w zbiorze wyników ten element metadanych może wystąpić tylko jeden raz, 

 1..* oznacza, że w zbiorze wyników element ten musi wystąpić przynajmniej jeden raz, 

 0..1 wskazuje, że wystąpienie danego elementu metadanych w zbiorze wyników jest warunkowe, 

ale może mieć miejsce tylko jeden raz, 

 0..* wskazuje, że wystąpienie danego elementu metadanych w zbiorze wyników jest warunkowe, 

ale może mieć miejsce jeden raz lub więcej razy, 

 w przypadku liczności oznaczonej jako 0..1 lub 0..*, warunek określa, kiedy dane elementy meta-

danych są obowiązkowe. 

3.6 Zarys zawartości informacyjnej 

Poniższa tabela przedstawia przegląd elementów metadanych Profilu, które szczegółowo opisane 

zostały w rozdziale 4. W tabeli rozróżniono: 
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 metadane standardowe – bazujące na profilu INSPIRE, rozszerzone elementami normy ISO19115 

oraz ISO19119, implementowane zgodnie z ISO19139, 

 metadane semantyczne – implementowane z wykorzystaniem technologii Semantic Web w for-

macie RDF.  

W kolumnach pierwszej i drugiej wskazano identyfikatory elementów metadanych, odpowiednio w 

Profilu oraz INSPIRE (załącznik B rozporządzenia KE nr 1205/2008). W kolumnie trzeciej wskazano 

nazwę elementu. W kolumnie czwartej wskazano zastosowanie elementów do odpowiednich typów 

zasobów:  

 z – zastosowanie w przypadku opisu zbiorów danych przestrzennych,  

 u – zastosowanie w przypadku opisu usług danych przestrzennych. 

W kolumnach czwartej i piątej opisano krotność oraz warunek (o ile ma zastosowanie) właściwe dla 

występowania elementu. Zostały one opisane w rozdziale 3.5. Elementy, którymi rozszerzony został 

profil INSPIRE, udokumentowano w tabeli poprzez tło w kolorze szarym. 

 

ID 

w  

Profilu 

ID 

INSPIRE 
Nazwa elementu 

Zastoso-

wanie 

elementu 
Krotność Warunek 

Metadane standardowe 

  1. Identyfikacja 

 E1.  1.1 Tytuł zasobu z, u 1  

 E2.  1.2 Streszczenie z, u 1  

 E3.  1.3 Typ zasobu z, u 1  

 E4.  - Typ dokumentu planistycznego z 1  

 E5.  - Status zasobu z 1  

 E6.  1.4 Adres zasobu z, u 0..* Obowiązkowe dla zbiorów, 

jeżeli jest dostępny URL 

umożliwiający uzyskanie 

szerszych informacji na temat 

zasobu lub na temat usług 

związanych z dostępem. 

Obowiązkowe dla usług, 

jeżeli dostępne jest powiąza-

nie z usługą. 

 E7.  1.5 Unikalny identyfikator zasobu z 1..*  

 E8.  1.6 Sprzężony zasób u 0..* Obowiązkowe, jeżeli dostęp-

ne są powiązania ze zbiorami 
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ID 

w  

Profilu 

ID 

INSPIRE 
Nazwa elementu 

Zastoso-

wanie 

elementu 
Krotność Warunek 

danych, które są wykorzy-

stywane w ramach danej 

usługi. 

 E9.  1.7 Język zasobu z 1  

  2. Klasyfikacja danych przestrzennych i usług danych przestrzennych 

 E10. 2.1 Kategoria tematyczna z 1  

 E11. 2.2 Typ usług danych przestrzen-

nych 

u 1  

  3. Słowo kluczowe 

 E12. 3.1 Wartość słowa kluczowego z, u 4..* dla zbio-

rów 

5..* dla 

usług 

Obowiązkowe, jeżeli wartość 

słowa kluczowego pochodzi z 

kontrolowanego słownika (z 

tezaurusa, ontologii). 

 E13. 3.2 Standardowy słownik źródłowy z, u 2..* dla zbio-

rów 

3..* dla 

usług 

  4. Położenie geograficzne 

 E14. 4.1 Geograficzny prostokąt ograni-

czający 

 

z, u 1..* dla zbio-

rów 

0..* dla 

usług 

 

Obowiązkowe w przypadku 

usług o ściśle określonym 

zasięgu geograficznym. 

 

  5. Odniesienie czasowe 

 E15. 5.4 Data utworzenia z, u 1  

 E16. 5.2 Data opublikowania z, u 0..1  

 E17. 5.1 Zakres czasowy z 0..1 Obowiązkowe jeżeli zasób 

posiada odniesienie do punk-

tu lub okresu w czasie. 

 E18. 5.3 Data ostatniej aktualizacji z 0..* Obowiązkowe jeżeli dla da-

nego zasobu powstały inne 
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ID 

w  

Profilu 

ID 

INSPIRE 
Nazwa elementu 

Zastoso-

wanie 

elementu 
Krotność Warunek 

zasoby aktualizujące jego 

treść. 

  6. Jakość i ważność 

 E19. 6.1 Pochodzenie z 1  

 E20. 6.2 Rozdzielczość przestrzenna z, u 1..* dla zbio-

rów 

0..* dla 

usług 

Obowiązkowe w przypadku 

zbiorów, jeżeli można określić 

równoważną skalę lub roz-

dzielczość zasobu. 

Obowiązkowe dla usług, 

jeżeli występuje ograniczenie 

rozdzielczości przestrzennej 

w przypadku tej usługi. 

 E21. - Metoda reprezentacji prze-

strzennej 

z 1..*  

  7. Zgodność 

 E22. 7.1 Specyfikacja z, u 1..*  

 E23. 7.2 Stopień z, u 

  8. Wymogi dotyczące dostępu i użytkowania 

 E24. 8.1 Warunki dotyczące dostępu i 

użytkowania 

z, u 1..*  

 E25. 8.2 Ograniczenia w publicznym 

dostępie 

z, u 1..*  

  9. Organizacje odpowiedzialne za tworzenie zbiorów danych przestrzennych i usług 

danych przestrzennych oraz zarządzanie nimi, ich przechowywanie i rozpowszechnianie 

 E26. 9.1 Jednostka odpowiedzialna z, u 2..*  

 E27. 9.2 Rola jednostki odpowiedzialnej z, u 

  System odniesień przestrzennych 

 E28. - Kod systemu odniesienia z 1..*  

 E29. - Przestrzeń kodowa z 0..* 
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ID 

w  

Profilu 

ID 

INSPIRE 
Nazwa elementu 

Zastoso-

wanie 

elementu 
Krotność Warunek 

 Kodowanie  1..*  

 E30. - Nazwa formatu z 1  

 E31. - Wersja formatu z 0..1  

 E32. Kodowanie znaków z 0..*  

 E33. Częstotliwość aktualizacji z 1  

  10. Metadane na temat metadanych 

 E34. 10.1 Punkt kontaktowy metadanych z, u 1..*  

 E35. 10.2 Data metadanych z, u 1  

 E36. 10.3 Język metadanych z, u 1  

 E37. - Identyfikator rekordu metada-

nych 

z, u 1  

 Standard metadanych  1  

 E38. - Nazwa standardu metadanych z, u 1  

 E39. - Wersja standardu metadanych z, u 1  

Metadane semantyczne 

ES1. - Etap procedury planistycznej z 1 Wartość tylko dla zbiorów 

danych przestrzennych. 

ES2. - Aktualny status dokumentu 

planistycznego 

z 1 Wartość tylko dla zbiorów 

danych przestrzennych. 
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4 Zakres informacyjny Profilu 

W rozdziale niniejszym znajduje się dokumentacja merytoryczna, jak i techniczno-implementacyjna 

elementów oraz encji metadanych. Każdy element lub encja metadanych opisany został w formie 

tabeli, posiadającej następujące informacje: 

 w zakresie dokumentacji merytorycznej: 

 Nazwa: nazwa elementu metadanych w Profilu, 

 Numer: numer elementu metadanych w Profilu (odpowiadający numeracji w tabeli rozdziału 

3.6), 

 Definicja: opis znaczenia elementu metadanych; przedstawiona dla Profilu jak i z normy 

ISO19115/ISO19119, 

 Obowiązek | Warunek: status elementu metadanych (rozdział 3.5) lub warunek, związany 

z możliwością jego pominięcia lub też koniecznością (obowiązkiem) zapewnienia jego opisu; 

przedstawiony dla Profilu jak i z normy ISO19115/ISO19119, 

 Przykład: możliwa, przykładowa wartość elementu metadanych, 

 Wymagania implementacyjne: wymagania związane z technicznymi aspektami występowania 

lub wartości elementów metadanych, 

 Uwagi: uwagi ogólne dotyczące stosowania elementu metadanych, 

 Referencja r.1205/2008: odniesienie do odpowiedniej części załącznika rozporządzenia KE nr 

1205/2008, gdzie opisany został dany element metadanych, 

 w zakresie dokumentacji techniczno-implementacyjnej 

 Nazwa EN: anglojęzyczna nazwa elementu metadanych, stosowana również w strukturze 

XML rekordu metadanych, 

 Numer: numer deskryptora w normie ISO19115/ISO19119, 

 Dziedzina: określenie dopuszczalnych wartości lub możliwości użycia dowolnego tekstu, 

 Typ danych: zbiór niepowtarzających się wartości, służących do reprezentowania elementów 

metadanych, 

 Liczność: wymagana ilość wystąpień danego elementu metadanych; przedstawiona dla Profi-

lu jak i z normy ISO19115/ISO19119, 

 Opis reguł walidacji: opis wymagań, jakie musi spełnić element metadanych, również w od-

niesieniu do całego rekordu metadanych, aby zapewnić prawidłową treść, 

 Ścieżka XPath ISO19139: ciąg znaków, adresujący lokalizację w rekordzie metadanych XML, 

gdzie znajduje się dany deskryptor. 

Kolejność opisu elementów metadanych Profilu w niniejszym rozdziale, odpowiada ich kolejności 

w tabeli rozdziału 3.6. Analogicznie również oznaczone zostały elementy rozszerzające profil INSPIRE 

- w poszczególnych tabelach szare tło nadano tytułowi oraz identyfikatorowi elementu. 
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4.1 Metadane standardowe 

4.1.1 Identyfikacja 

4.1.1.1 Tytuł zasobu 

Profil 
Nazwa Tytuł zasobu 

Numer  E1.  

Definicja pełna nazwa, aktu planowania przestrzennego 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych dokładnie 

jeden raz. 

Element musi posiadać wartość. 

Przykład 

UCHWAŁA NR LX/1525/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 

26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Głównej, 

Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu 

Usługa pobierania (WFS) dla zbioru danych (części graficznej) 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejo-

nie ulic: Głównej, Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu 

(UCHWAŁA NR LX/1525/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 

26 czerwca 2014 r.) 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Jako tytuł powinna zostać podana pełna nazwa aktu planowa-

nia przestrzennego, określona w tytule uchwały organu stano-

wiącego.  

Uwagi 
Tytuł nie powinien zawierać niewyjaśnionych skrótów lub 

akronimów 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.1.1 

ISO 19115 

Nazwa EN title 

Numer 360 

Definicja nazwa, pod jaką znany jest przytaczany zasób 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/citation/*/title 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 
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4.1.1.2 Streszczenie 

Profil 
Nazwa Streszczenie 

Numer  E2.  

Definicja zwięzły opis zawartości zasobu planistycznego 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych dokładnie 

jeden raz. 

Element musi posiadać wartość. 

Przykład 

Nazwa obszaru planu: Rejon ulic Głównej, Stabłowickiej i Towa-

rowej we Wrocławiu. Typ obszaru: miejski, dzielnica: Stabłowi-

ce, rejon ulic: Główna, Stabłowicka, Towarowa. Skala rysunku: 

1:1000. Powierzchnia obszaru planu [ha]: 2,31.  

Wymagania implemen-

tacyjne 

W ramach wartości elementu należy uwzględnić następujące 

treści: 

 Nazwa obszaru planu, np. 

 Osiedle Radość 

 Las Łagiewnicki 

 Węzeł Marsa-Płowiecka 

 Typ obszaru, np. 

 miejski 

 wiejski 

 metropolitalny 

 Nazwa dzielnicy miasta, nazwa miasta, nazwa sołectwa, np. 

 dzielnica: Warszawa – Wawer 

 dzielnica: Łódź – Bałuty 

 miasto: Brwinów 

 sołectwo: Ossów 

 Rejon ulic, np. 

 Trasa Armii Krajowej 

 Radzymińska, Bystra 

  

 Skala rysunku (bez spacji), np. 

 1:500 

 1:1000 

 1:2000 

 1:5000 

 1:10000 
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 1:25000 

 1:50000 

 1:100000 

 1:200000 

 Powierzchnia obszaru planu w ha, o ile jest znana lub moż-

liwa do określenia. 

UWAGA: wskazane wyżej informacje należy umieszczać kolej-

no, z użyciem znaku dwukropka „:” w formie: „nazwa: informa-

cja” (patrz przykład). 

Powierzchnię obszaru planu należy podawać oddzielając część 

dziesiętną przecinkiem. 

Uwagi 

W streszczeniu można również zawrzeć następujące informa-

cje: 

 krótkie podsumowanie najistotniejszych szczegółów opisu-

jących dane lub usługę, 

 opis lokalizacji (województwo, powiat, miasto, gmina, ulica), 

której dotyczy zasób, 

 źródła danych, 

 odniesienia prawne, 

 znaczenie/wagę opracowania. 

W streszczeniu nie należy używać niewyjaśnionych akronimów 

i skrótów. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.1.2 

ISO 19115 

Nazwa EN abstract 

Numer 25 

Definicja krótkie podsumowanie zawartości zasobu(-ów) 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/abstract 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 

4.1.1.3 Typ zasobu 

Profil 
Nazwa Typ zasobu 

Numer  E3.  

Definicja rodzaj zasobu (zbiór, usługa) opisywanego przez metadane 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 
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Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych dokładnie 

jeden raz. 

Element musi posiadać wartość „dataset” (zbiór danych prze-

strzennych) lub „service” (usługa danych przestrzennych). 

Przykład 
zbiór (dataset) 

usługa(service) 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Jako typ zasobu należy stosować wyłącznie „dataset” (metada-

ne opisujące zbiór danych przestrzennych) lub „service” (meta-

dane opisujące usługę danych przestrzennych). 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.1.3 

ISO 19115 

Nazwa EN hierarchyLevel 

Numer 6 

Definicja zakres, do którego mają zastosowanie metadane 

Ścieżka XPath ISO19139 hierarchyLevel 

Obowiązek | Warunek Warunkowy / hierarchyLevel nie jest równy ’dataset’? 

Liczność * 

Dziedzina MD_ScopeCode <<CodeList>> (B.5.25) 

Typ danych Klasa 

 

4.1.1.4 Typ aktu planowania przestrzennego 

Profil 
Nazwa Typ aktu planowania przestrzennego 

Numer  E4.  

Definicja 
rodzaj aktu planowania przestrzennego, którego dotyczą me-

tadane 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

zbiór danych przestrzennych dokładnie jeden raz. 

Element musi posiadać jedną z wartości listy kodowej, zdefi-

niowanej w rozdziale 4.3.1. 

Przykład 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
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strzennego gminy 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Jako wartość elementu należy używać pozycji z listy kodowej 

zdefiniowanej w rozdziale 4.3.1. 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN hierarchyLevelName 

Numer 7 

Definicja 
nazwa poziomów hierarchii, dla których dostarczane są meta-

dane 

Ścieżka XPath ISO19139 hierarchyLevelName 

Obowiązek | Warunek Warunkowy / hierarchyLevel nie jest równy ‘dataset’? 

Liczność * 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 

 

4.1.1.5 Status zasobu 

Profil 
Nazwa Status zasobu 

Numer  E5.  

Definicja 
status opisywanego metadanymi aktu planowania przestrzen-

nego 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1..2 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych, opisującym 

zbiór danych, co najmniej jeden raz. 

Element musi posiadać jedną z wartości listy kodowej, zdefi-

niowanej w rozdziale 4.3.2. 

Łączne wystąpienie dwu statusów (liczność = 2) jest przezna-

czone wyłącznie dla wartości: completed oraz superseded. 

Przykład 

w opracowaniu (underDevelopment) 

obowiązujący (completed) 

archiwalny (obsolete) 

obowiązujący (completed) 

zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony (superseded) 
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Wymagania implemen-

tacyjne 

Jako wartość elementu należy używać pozycji z listy kodowej 

zdefiniowanej w rozdziale 4.3.2. 

Uwagi 

Łączne wystąpienie dwu statusów: completed oraz superse-

ded przeznaczone jest dla sytuacji, gdy akt planowania prze-

strzennego jest obowiązujący, ale inne akty zmieniają jego 

postanowienia na wybranych obszarach. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN status 

Numer 28 

Definicja status zasobu(-ów) 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo/*/status 

Obowiązek | Warunek Fakultatywny 

Liczność * 

Dziedzina MD_ProgressCode <<CodeList>> (B.5.23) 

Typ danych Klasa 

 

4.1.1.6 Adres zasobu 

Profil 
Nazwa Adres zasobu planistycznego 

Numer  E6.  

Definicja 

adres zasobu planistycznego określa odnośnik (odnośniki) do 

tego zasobu lub odnośnik do dodatkowych informacji na jego 

temat 

Obowiązek | Warunek 

Warunkowy | Element jest obligatoryjny, jeżeli jest dostępny 

URL umożliwiający uzyskanie szerszych informacji na temat 

zasobu lub na temat usług związanych z dostępem. 

Liczność 0..* 

Opis reguł walidacji 

Element może wystąpić 0 lub więcej razy w ramach jednego 

rekordu metadanych. 

Element musi być poprawnie zbudowanym adresem sieciowym 

URL. 

Przykład 

http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_mpzp/MapSer

ver/WMSServer?service=wms&request=getCapabilities 

http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_mpzp/MapSer

ver/WFSServer?service=wfs&request=getCapabilities 

http://edzienniki.duw.pl/duw/Compatible/Details?Oid=32540 
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Wymagania implementa-

cyjne 

Jeżeli zasoby udostępniane są przez usługę przeglądania (WMS 

lub WMTS) i/albo pobierania (WFS/ATOM), należy obowiązko-

wo podać adresy, prowadzące do metadanych Capabilities tych 

usług (patrz przykłady). 

Jeżeli znany jest adres URL (link) do części tekstowej aktu, jako 

wartość elementu należy obowiązkowo wskazać ten adres. 

Uwagi 

Lokalizator zasobu może być opisany dodatkowymi elementami 

klasy CI_OnlineResource (ISO 19115: B.3.2.5), takimi jak np. 

funkcja. 

Jako lokalizator zasobu podane mogą być adresy URL: 

 do dodatkowych informacji o zasobie (w szczególności link 

do części tekstowej aktu planowania przestrzennego), 

 do dokumentów metadanych Capabilities usług, 

 do aplikacji klienckiej, pozwalającej uzyskać bezpośredni 

dostęp do usługi (portal mapowy) 

 do dokumentu WSDL opisującego usługę. 

Jeżeli nie istnieją linki prowadzące do zasobu lub informacji o 

nim w sieci, należy podać link prowadzący do informacji o 

podmiocie, u którego można uzyskać więcej informacji o zaso-

bie. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.1.4 

ISO 19115 

Nazwa EN linkage 

Numer 397 

Definicja 

lokalizacja (adres) dostępu sieciowego korzystająca z adresu 

sieciowego URL (ang. Uniform Resource Locator) lub podobne-

go schematu adresowania, np. http://www.starkart.no/siot211 

Ścieżka XPath ISO19139 distributionInfo/*/transferOptions/*/onLine/*/linkage 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina URL (IETF RFC1738 oraz IETF RFC 2056) 

Typ danych Klasa 

 

4.1.1.7 Unikalny identyfikator zasobu 

Profil 
Nazwa Unikalny identyfikator zasobu 

Numer  E7.  

Definicja wartość identyfikująca dany zasób planistyczny w unikalny 



 

 

 
str. 26 z 93 

Umowa nr DPP-U-201/2016 z dnia 14.12.2016 na opracowanie branżowego profilu metadanych zbiorów oraz usług  
danych przestrzennych w zakresie tematu Zagospodarowanie Przestrzenne 

sposób 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny dla zbiorów danych przestrzennych 

Liczność 1..* 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

zbiór danych przestrzennych, co najmniej jeden raz. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym usługę danych przestrzennych. 

Dziedziną elementu musi być klasa MD_Identifier lub 

RS_Identifier (zgodnie z wymaganiami ISO19115) 

Przykład 
021402.LX/1525/14 (code) 

PL.ZIPPZP.2462  (codeSpace) 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Element jest stosowany dla zbiorów danych przestrzennych. 

Nie ma on zastosowania dla usług danych przestrzennych. 

Element składa się z dwu wartości: przestrzeni nazw (codeSpa-

ce) oraz identyfikatora (code). Jako przestrzeń nazw należy 

wprowadzać numer nadany zasobowi przez organ decyzyjny
1
 w 

tym zakresie. Jako identyfikator należy wprowadzać numer 

TERYT odpowiedniej jednostki podziału terytorialnego kraju 

oraz oficjalny numer uchwały rozdzielone znakiem kropki.  

Uwagi 

Jeżeli wartość elementu codeSpace (ISO19115: 208.1) jest 

dostępna, dla elementu należy zastosować typ danych 

RS_Identifier (ISO19115: 208), który jest zamiennikiem typu 

danych MD_Identifier (B.2.7.3) 

Typem danych oraz dziedziną elementów code oraz codeSpace 

są odpowiednio CharacterString oraz Swobodny tekst. 

Jeżeli opisywany akt planowania przestrzennego dotyczy po-

ziomu gminy, należy, jako identyfikator (code), stosować nu-

mer TERYT bez członu określającego rodzaj jednostki, np. gmi-

na miejska, gmina wiejska, miasto w gminie miejsko-wiejskiej 

itd. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.1.5 

ISO 19115 

Nazwa EN identifier 

Numer 365 

Definicja 
wartość jednoznacznie identyfikująca obiekt w obrębie prze-

strzeni nazw 

                                                           

1
 organ wiodący dla tematu Zagospodarowanie przestrzenne lub organ rządowy, który odpowiada za budowę 

infrastruktury informacji przestrzennej w kraju, zgodnie z zapisami ustawy o IIP; w momencie realizacji zamó-
wienia jest to numer nadawany przez Głównego Geodetę Kraju. 



 

 

 
str. 27 z 93 

Umowa nr DPP-U-201/2016 z dnia 14.12.2016 na opracowanie branżowego profilu metadanych zbiorów oraz usług  
danych przestrzennych w zakresie tematu Zagospodarowanie Przestrzenne 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/citation/*/identifier 

Obowiązek | Warunek Fakultatywny 

Liczność * 

Dziedzina MD_Identifier <<DataType>> (B.2.7.3) 

Typ danych Klasa 

 

4.1.1.8 Sprzężony zasób 

Profil 
Nazwa Sprzężony zasób 

Numer  E8.  

Definicja 

określa docelowy zbiór (zbiory) danych przestrzennych usługi 

(na którym usługa operuje) stosując unikalny identyfikator 

zasobów (URI) 

Obowiązek | Warunek 

Warunkowy | Element jest obligatoryjny, jeżeli dostępne są 

powiązania ze zbiorami danych, które są wykorzystywane w 

ramach danej usługi 

Liczność 0..* 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

usługę danych przestrzennych, jeżeli link do zbioru danych 

(informacji o nim), na którym operuje usługa, jest dostępny. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym zbiór danych przestrzennych. 

Przykład 

http://gis.um.wroc.pl/metadane/csw/discovery?Service=CSW&

Version=2.0.2&request=getRecordById&id=ec8f1271-3a97-

264c-e040-

007f01004a3c&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/20

05/gmd&elementsetname=full#gmd:MD_DataIdentification 

Wymagania implementa-

cyjne 

Element jest stosowany dla usług danych przestrzennych. Nie 

ma on zastosowania dla zbiorów danych przestrzennych. 

Element powinien być zaimplementowany poprzez referencję, 

kierując do elementu MD_DataIdentification metadanych zbio-

ru danych przestrzennych. 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.1.6 

ISO 19115 

Nazwa EN ISO 19119 operatesOn 

Numer ISO 19119 9, tabela C.1. 

Definicja zapewnia informacje o zbiorach danych przestrzennych, na 



 

 

 
str. 28 z 93 

Umowa nr DPP-U-201/2016 z dnia 14.12.2016 na opracowanie branżowego profilu metadanych zbiorów oraz usług  
danych przestrzennych w zakresie tematu Zagospodarowanie Przestrzenne 

których operuje usługa 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/operatesOn 

Obowiązek | Warunek 
Warunkowy / Obligatoryjny jeśli powiązanie do zbiorów da-

nych, na których operuje usługa jest dostępne 

Liczność * 

Dziedzina 
unikatowy identyfikator lub lokalizator URL zasobu 

MD_DataIdentification (36) (zbioru danych) 

Typ danych Klasa 

 

4.1.1.9 Język zasobu 

Profil 
Nazwa Język zasobu 

Numer  E9.  

Definicja język stosowany w zbiorze danych 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

zbiór danych przestrzennych dokładnie jeden raz. 

Element metadanych musi mieć wartość „pol”. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym usługę danych przestrzennych. 

Przykład pol 

Wymagania implementa-

cyjne 

Element jest stosowany dla zbiorów danych przestrzennych. 

Nie ma on zastosowania dla usług danych przestrzennych. 

Jako wartość elementu należy zastosować wartość „pol”, po-

chodzącą z normy ISO 639-2.  

Kompletna lista kodów języków zdefiniowana jest pod adresem 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ 

Lista obejmuje również języki regionalne. 

Uwagi 

Jeżeli zasób nie zawiera żadnych informacji tekstowych (np. 

tylko kody i liczby), jako język zasobu należy przyjąć język me-

tadanych. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.1.7 

ISO 19115 
Nazwa EN language 

Numer 39 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/
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Definicja język(-i) stosowany(-e) w zbiorze danych 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/language 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność * 

Dziedzina 
LanguageCode (ISO/TS 19139) 

ISO 639-2, inne fragmenty mogą być wykorzystane 

Typ danych CharacterString 

 

4.1.2 Klasyfikacja danych przestrzennych i usług danych przestrzennych 

4.1.2.1 Kategoria tematyczna 

Profil 
Nazwa Kategoria tematyczna 

Numer  E10. 

Definicja 

główny temat zbioru danych, opisany z użyciem wysokiego 

poziomu schematu klasyfikacyjnego wspomagającego grupo-

wanie i ukierunkowane tematycznie wyszukiwanie 

dostępnych zasobów danych przestrzennych 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny dla zbiorów danych przestrzennych 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

zbiór danych przestrzennych. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym usługę danych przestrzennych. 

Wartość jednego z wystąpień elementu musi być równa „Pla-

nowanie/Kataster” („planningCadastre”) 

Przykład Planowanie/kataster (planningCadastre) 

Wymagania implementa-

cyjne 

Element jest stosowany dla zbiorów danych przestrzennych. 

Nie ma on zastosowania dla usług danych przestrzennych. 

Wartość elementu, ze względu na opisywanie metadanymi 

zasobów planistycznych, powinna zawsze być równa „Planowa-

nie/Kataster” („planningCadastre”). 

 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.2.1 

ISO 19115 
Nazwa EN topicCategory 

Numer  41 
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Definicja główny temat zbioru 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/topicCategory 

Obowiązek | Warunek 
Warunkowy |Obligatoryjny jeśli hierarchyLevel jest równy ‘da-

taset’ 

Liczność * 

Dziedzina MD_TopicCategoryCode <<Enumeration>> (B.5.27) 

Typ danych Klasa 

 

4.1.2.2 Typ usług danych przestrzennych 

Profil 
Nazwa Typ usług danych przestrzennych 

Numer  E11. 

Definicja 

nazwa rodzaju usługi, pochodząca z rejestru usług - opisana z 

użyciem klasyfikacji wspomagającej wyszukiwanie dostępnych 

usług danych przestrzennych 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny dla usług danych przestrzennych 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

usługę danych przestrzennych. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym zbiór danych przestrzennych. 

Wartość elementu musi pochodzić z listy wartości określonej w 

rozdziale 4.3.3. 

Przykład 

usługa wyszukiwania (discovery) 

usługa przeglądania (view) 

usługa pobierania (download)  

Wymagania implemen-

tacyjne 

Element jest stosowany dla usług danych przestrzennych. Nie 

ma on zastosowania dla zbiorów danych przestrzennych. 

Konkretna usługa może być przypisana tylko do jednej katego-

rii. 

Jako wartość elementu należy używać neutralnych językowo 

nazw pochodzących z listy, określonej w rozdziale 4.3.3. 

Jeżeli opisywana metadanymi usługa danych przestrzennych 

jest usługą sieciową INSPIRE, należy przez elementy 4.1.7 za-

pewnić informacje, nt. zgodności z odpowiednimi rozporządze-

niami INSPIRE. 

Uwagi - 
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INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.2.2 

ISO 19115 

Nazwa EN ISO 19119 serviceType 

Numer ISO 19119 1, tabela C.1. 

Definicja nazwa typu usługi w rejestrze usług 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/serviceType 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina Lista wartości – rozdział 0. 

Typ danych GenericName (nazwa generyczna) 

 

4.1.3 Słowo kluczowe 

Dla każdego słowa kluczowego określone muszą zostać elementy metadanych zdefiniowane 

w 4.1.3.1 i 4.1.3.2. 

4.1.3.1 Wartość słowa kluczowego 

Profil 
Nazwa Wartość słowa kluczowego 

Numer  E12. 

Definicja 

słowo potocznie używane, słowo sformalizowane lub fraza 

stosowana do opisu danego tematu; podczas gdy kategorie 

tematyczne są zbyt ogólne dla zapytań szczegółowych, słowa 

kluczowe pomagają uszczegółowić wyszukiwanie pełnych tek-

stów oraz umożliwiają wyszukiwanie strukturalnych słów klu-

czowych 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 4..* dla zbiorów  5..* dla usług 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

zbiór danych przynajmniej cztery razy. 

 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

usługę przynajmniej pięć razy. 

Przykład 

Zagospodarowanie przestrzenne (temat danych przestrzennych 

INSPIRE) 

infoCatalogueService (usługa katalogowa; dla usługi wyszuki-

wania) 

infoMapAccessService (usługa dostępu do mapy; dla usług 

przeglądania) 
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Wymagania implemen-

tacyjne 

Jeżeli rekord metadanych opisuje usługę danych przestrzen-

nych, użyte musi zostać co najmniej jedno słowo kluczowe z 

klasyfikacji określonej w Części D 4 Rozporządzenia KE nr 

1205/2008 (lista określona w rozdziale 4.3.4), co najmniej jed-

no słowo kluczowe z wielojęzycznego tezaurusa środowisko-

wego GEMET oraz co najmniej 3 słowa kluczowe z Polskiego 

Tezaurusa Planistycznego POLPLAN. Wśród słów kluczowych 

pochodzących ze słownika GEMET, użyte musi zostać słowo 

„Zagospodarowanie przestrzenne”.  

Jeżeli rekord metadanych opisuje zbiór danych przestrzennych, 

użyte musi zostać, co najmniej jedno słowo kluczowe z ogólne-

go, wielojęzycznego tezaurusa środowiskowego GEMET 

(https://www.eionet.europa.eu/gemet) oraz co najmniej 3 

słowa kluczowe z Polskiego Tezaurusa Planistycznego POL-

PLAN. Wśród słów kluczowych pochodzących ze słownika GE-

MET, użyte musi zostać słowo „Zagospodarowanie przestrzen-

ne”.  

Uwagi 

Słowa kluczowe dla usługi, pochodzące z Polskiego Tezaurusa 

Planistycznego POLPLAN, powinny dotyczyć zbioru danych 

udostępnianego przez tę usługę. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.3.1 

ISO 19115 

Nazwa EN keyword 

Numer 53 

Definicja 
wyraz(-y) powszechnie wykorzystywany(-e) lub sformalizowa-

ny(-e) wyraz(-y) lub fraza(-y) użyta(-e) do opisu tematu 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność * 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 

 

4.1.3.2 Standardowy słownik źródłowy 

Profil 
Nazwa Standardowy słownik źródłowy 

Numer  E13. 

Definicja 
nazwa formalnie zarejestrowanego słownika (tezaurusa, onto-

logii) lub podobnego wiarygodnego źródła słów kluczowych 

Obowiązek | Warunek 
Obligatoryjny, dla słów kluczowych pochodzących z kontrolo-

wanego słownika 

https://www.eionet.europa.eu/gemet
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Liczność 2..* dla zbiorów  3..* dla usług 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

zbiór danych przestrzennych przynajmniej dwa razy. 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

usługę danych przestrzennych przynajmniej trzy razy. Wystą-

pienia elementu, dla rekordu metadanych, muszą określać 

następujące słowniki:  

 dla zbiorów - wielojęzyczny tezaurus środowiskowy GEMET, 

Polski Tezaurus Planistyczny POLPLAN, 

 dla usług - Rozporządzenie KE nr 1205/2008 Część D 4, wie-

lojęzyczny tezaurus środowiskowy GEMET, Polski Tezaurus 

Planistyczny POLPLAN.  

Przykład 

Dla słowa kluczowego ze słownika GEMET (tematy danych 

przestrzennych INSPIRE) 

 Tytuł (title): GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 

 Data odniesienia (date): 

 Typ daty (dateType): publication 

 Data (date): 2008-06-01 

Dla słowa kluczowego ze słownika GEMET (koncepty) 

 title: GEMET – Concepts, version 2.4 

 Data odniesienia (date): 

 Typ daty (dateType): publication 

 Data (date): 2010-01-13 

Dla słowa kluczowego z klasyfikacji określonej w Częśći D 4 

Rozporządzenia KE nr 1205/2008 

 Tytuł (title): Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2008 z 

dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 

metadanych, Część D 4 

 Data odniesienia (date): 

 Typ daty (dateType): publication 

 Data (date): 2008-12-03 

Dla słowa kluczowego z Polskiego Tezaurusa Planistycznego 

POLPLAN 

 Tytuł (title): Polski Tezaurus Planistyczny POLPLAN 

 Data odniesienia (date): 

 Typ daty (dateType): publication 

 Data (date): 2017-05-17 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Jeżeli rekord metadanych opisuje zbiór danych przestrzennych, 

użyte musi zostać, co najmniej jedno słowo kluczowe z ogólne-
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go, wielojęzycznego tezaurusa środowiskowego GEMET 

(https://www.eionet.europa.eu/gemet), oraz co najmniej trzy 

słowa kluczowe z Polskiego Tezaurusa Planistycznego POLPLAN 

Jeżeli rekord metadanych opisuje usługę danych przestrzen-

nych, użyte musi zostać, co najmniej jedno słowo kluczowe z 

klasyfikacji określonej w Części D 4 Rozporządzenia KE nr 

1205/2008, co najmniej jedno słowo kluczowe z ogólnego, 

wielojęzycznego tezaurusa środowiskowego GEMET 

(https://www.eionet.europa.eu/gemet), oraz co najmniej trzy 

słowa kluczowe z Polskiego Tezaurusa Planistycznego POLPLAN 

Element powinien zawierać przynajmniej tytuł kontrolowanych 

słowników źródłowych i daty odniesienia (datę publikacji, datę 

ostatniej aktualizacji lub utworzenia). 

Uwagi 

Liczność elementu jest względna do użytych słów kluczowych; 

możliwe jest użycie wielu słów kluczowych z wielu różnych 

kontrolowanych słowników. 

Wiele słów kluczowych może pochodzić z jednego kontrolowa-

nego słownika. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.3.2 

ISO 19115 

Nazwa EN  thesaurusName 

Numer  55 

Definicja 
nazwa formalnie zarejestrowanego słownika lub podobnego 

wiarygodnego źródła słów kluczowych 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName 

Obowiązek | Warunek Fakultatywny 

Liczność 1 

Dziedzina CI_Citation <<DataType>> (B.3.2) 

Typ danych Klasa 

 

4.1.4 Położenie geograficzne 

Położenie geograficzne zbioru danych, opisywane jest za pomocą geograficznego prostokąta ograni-

czającego, opisanego w 4.1.4.1. 

4.1.4.1 Geograficzny prostokąt ograniczający 

Profil 
Nazwa Geograficzny prostokąt ograniczający 

Numer  E14. 

Definicja zasięg zasobu w przestrzeni geograficznej, wyrażony za pomocą 

https://www.eionet.europa.eu/gemet
https://www.eionet.europa.eu/gemet
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prostokąta ograniczającego, opisanego za pomocą: 

 najbardziej wysuniętej na zachód współrzędnej granicy za-

sięgu zbioru danych, wyrażonej w długości geograficznej, w 

stopniach dziesiętnych (wschód dodatni) 

 najbardziej wysuniętej na wschód współrzędnej granicy 

zasięgu zbioru danych, wyrażonej w długości geograficznej, 

w stopniach dziesiętnych (wschód dodatni) 

 najbardziej wysuniętej na południe współrzędnej granicy 

zasięgu zbioru danych, wyrażonej w szerokości geograficz-

nej, w stopniach dziesiętnych (północ dodatnia) 

 najbardziej wysuniętej na północ współrzędnej granicy za-

sięgu zbioru danych, wyrażonej w szerokości geograficznej, 

w stopniach dziesiętnych (północ dodatnia) 

Obowiązek | Warunek 

Obligatoryjny dla zbiorów danych przestrzennych. 

Warunkowy dla usług danych przestrzennych | Element jest 

obligatoryjny, jeżeli usługa posiada określony zasięg geograficz-

ny. 

Liczność 1..* dla zbiorów 0..* dla usług 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych zbioru danych 

przestrzennych, co najmniej jeden raz. 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych usługi danych 

przestrzennych co najmniej jeden raz, jeżeli usługa posiada 

określony zasięg geograficzny. 

Element musi spełniać warunki określone przez dziedzinę. 

Przykład 

17.32 (westBoundLongitude) 

18.11 (eastBoundLongitude) 

51.26 (southBoundLatitude) 

51.89 (northBoundLatitude) 

Wymagania implementa-

cyjne 

Wartości elementu muszą spełniać warunki: 

 -180.00 ≤ westBoundLongitude ≤ 180.00 

 -180.00 ≤ eastBoundLongitude ≤ 180.00 

 -90.00 ≤ southBoundingLatitude ≤ 90.00 

 -90.00 ≤ northBoundingLatitude ≤ 90.00 

 southBoundingLatitude ≤ northBoundingLatitude 

Znakiem wartości dziesiętnych musi być kropka. 

Należy podawać współrzędne w systemie odniesień prze-

strzennych (elipsoidzie) WGS84. 

Uwagi 

Prostokąt ograniczający należy opisać za pomocą południków 

granicy zachodniej i granicy wschodniej obszaru oraz równoleż-

ników granicy południowej i granicy północnej wyrażonych w 

częściach dziesiętnych stopnia, z dokładnością do co najmniej 
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dwóch cyfr dziesiętnych. 

Należy opisywać najmniejszy możliwy prostokąt ograniczający. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.4.1 

ISO 19115 

Nazwa EN 
westBoundLongitude eastBoundLongitude 

southBoundLatitude northBoundLatitude 

Numer 
344 345 

346 347 

Definicja 

 najbardziej wysunięta na zachód współrzędna granicy zasię-

gu zbioru danych, wyrażona w długości geograficznej, w 

stopniach dziesiętnych (wschód dodatni) 

 najbardziej wysunięta na wschód współrzędna granicy za-

sięgu zbioru danych, wyrażona w długości geograficznej, w 

stopniach dziesiętnych (wschód dodatni) 

 najbardziej wysunięta na południe współrzędna granicy za-

sięgu zbioru danych, wyrażona w szerokości geograficznej, w 

stopniach dziesiętnych (północ dodatnia) 

 najbardziej wysunięta na północ współrzędna granicy zasię-

gu zbioru danych, wyrażona w szerokości geograficznej, w 

stopniach dziesiętnych (północ dodatnia) 

Ścieżka XPath ISO19139 

identificationIn-

fo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/westBoundLon 

gitude 

identificationIn-

fo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/eastBoundLong 

itude 

identificationIn-

fo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/southBoundLati 

tude 

identificationIn-

fo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/northBoundLati 

tude 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina 

 -180.00 ≤ wartość zachodniej granicznej długości geogra-

ficznej ≤ 180.00 

 -180.00 ≤ wartość wschodniej granicznej długości geogra-

ficznej ≤ 180.00 

 -90.00 ≤ wartość południowej granicznej szerokości geogra-

ficznej ≤ 90.00 
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 wartość południowej granicznej szerokości geograficznej ≤ 

wartość północnej granicznej szerokości geograficznej 

 -90.00 ≤ wartość północnej granicznej szerokości geogra-

ficznej ≤ 90.00 

 wartość północnej granicznej szerokości geograficznej >= 

wartość południowej granicznej szerokości geograficznej 

Typ danych Decimal 

 

4.1.5 Odniesienie czasowe 

Odniesienie czasowe zasobów planistycznych wyrażane jest za pomocą elementów metadanych 

4.1.5.1 oraz 4.1.5.2. 

4.1.5.1 Data utworzenia 

Profil 
Nazwa Data utworzenia 

Numer  E15. 

Definicja 

data utworzenia zasobu planistycznego – data podjęcia uchwa-

ły o przystąpieniu do sporządzania aktu planowania przestrzen-

nego lub data uruchomienia usługi 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych dokładnie 

jeden raz. 

Element musi mieć wartość, zgodną z normą ISO 8601. 

Przykład 
2017-02-14 

2017-02-14T12:30:00 

Wymagania implementa-

cyjne 

Należy stosować datę lub datę z czasem w formacie RRRR-MM-

DDTGG:MM:SS (patrz przykłady), gdzie „T” oddziela datę od 

godziny i występuje wyłącznie wówczas, gdy podawana jest 

data z godziną.  

Uwagi Domyślnym systemem odniesienia jest kalendarz gregoriański. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.5.4 

ISO 19115 

Nazwa EN date 

Numer 394 

Definicja 
data odniesienia dla przytaczanego zasobu – data utworzenia 

zasobu 

Ścieżka XPath ISO19139 
identificationIn-

fo[1]/*/citation/*/date[./*/dateType/*/text()='creation']/*/dat
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e 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina 

Wartości dla roku, miesiąca, dnia i opcjonalnie godziny, minuty, 

sekundy. Zapis daty jest łańcuchem znakowym, który powinien 

być zgodny z formatem daty określonym w ISO 8601. Klasa ta 

jest w pełni udokumentowana w ISO/TS 19108. 

CI_Date 

Typ danych Klasa 

 

4.1.5.2 Data opublikowania 

Profil 
Nazwa Data opublikowania 

Numer  E16. 

Definicja 

 data formalnego opublikowania aktu planowania prze-

strzennego (dla zbiorów danych przestrzennych) 

 data opublikowania zasobu przez usługę (dla usługi danych 

przestrzennych) 

Obowiązek | Warunek 

Warunkowy |  

 Element jest obligatoryjny, jeżeli opisywany akt planowania 

przestrzennego (zbiór danych) został formalnie opublikowa-

ny, 

 Element jest obligatoryjny, jeżeli usługa publikująca zasoby 

danych planistycznych jest dostępna w sieci WWW 

Liczność 0..1 

Opis reguł walidacji 

Element może wystąpić w rekordzie metadanych dokładnie 

jeden raz. 

Element musi mieć wartość, zgodną z normą ISO 8601. 

Przykład 
2017-02-15 

2017-02-15T12:30:00 

Wymagania implementa-

cyjne 

Należy stosować datę lub datę z czasem w formacie RRRR-MM-

DDTGG:MM:SS (patrz przykłady), gdzie „T” oddziela datę od 

godziny i występuje wyłącznie wówczas, gdy podawana jest 

data z godziną.  

Uwagi Domyślnym systemem odniesienia jest kalendarz gregoriański. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.5.2 

ISO 19115 
Nazwa EN date 

Numer 394 
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Definicja 
data odniesienia dla przytaczanego zasobu – data publika-

cji/dopuszczenia do użytkowania zasobu 

Ścieżka XPath ISO19139 

identificationIn-

fo[1]/*/citation/*/date[./*/dateType/*/text()='publication']/*/

date 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina 

Wartości dla roku, miesiąca, dnia i opcjonalnie godziny, minuty, 

sekundy. Zapis daty jest łańcuchem znakowym, który powinien 

być zgodny z formatem daty określonym w ISO 8601. Klasa ta 

jest w pełni udokumentowana w ISO/TS 19108. 

CI_Date 

Typ danych Klasa 

 

4.1.5.3 Zakres czasowy 

Profil 
Nazwa Zakres czasowy 

Numer  E17. 

Definicja 
zakres czasowy (okres) obowiązywania aktu planowania prze-

strzennego 

Obowiązek | Warunek 
Warunkowy | Obligatoryjny jeżeli akt planowania przestrzen-

nego jest obowiązujący lub przestał obowiązywać. 

Liczność 0..1 

Opis reguł walidacji 

Element może wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

zbiór danych przestrzennych maksymalnie jeden raz. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym usługę danych przestrzennych. 

Element musi mieć wartość zgodnie z normą ISO 8601. 

Przykład 
od 2017-01-01 do 2017-06-31 

od 2017-03-15 

Wymagania implementa-

cyjne 

Jeżeli akt planowania przestrzennego jest obowiązujący, należy 

wskazać wyłącznie datę początkową („od”) – termin, w którym 

zaczął być obowiązujący.  

Jeżeli akt planowania przestrzennego przestał obowiązywać 

należy wskazać (uzupełnić) obie daty zakresu czasowego („od” 

oraz „do”). 

Należy stosować datę lub datę z czasem w formacie RRRR-MM-
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DDTGG:MM:SS (patrz przykłady), gdzie „T” oddziela datę od 

godziny i występuje wyłącznie wówczas, gdy podawana jest 

data z godziną.  

Uwagi Domyślnym systemem odniesienia jest kalendarz gregoriański. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.5.1 

ISO 19115 

Nazwa EN extent 

Numer 351 

Definicja przedział czasowy objęty zawartością zbioru danych 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/extent/*/temporalElement/*/extent 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina 

Wartości dla roku, miesiąca, dnia i opcjonalnie godziny, minuty, 

sekundy. Zapis daty jest łańcuchem znakowym, który powinien 

być zgodny z formatem daty określonym w ISO 8601. Klasa ta 

jest w pełni udokumentowana w ISO/TS 19108. 

TM_Primitive 

Typ danych Klasa 

4.1.5.4 Data ostatniej aktualizacji 

Profil 
Nazwa Data ostatniej aktualizacji 

Numer  E18. 

Definicja data ostatniej aktualizacji – data aktu zmieniającego 

Obowiązek | Warunek 

Warunkowy | Obligatoryjny, jeżeli podjęto uchwałę o utworze-

niu aktu zmieniającego opisywany metadanymi akt planowania 

przestrzennego. 

Liczność 0..* 

Opis reguł walidacji 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym usługę danych przestrzennych. 

Element musi mieć wartość, zgodną z normą ISO 8601. 

Przykład 2017-04-14 

Wymagania implementa-

cyjne 

Należy stosować datę lub datę z czasem w formacie RRRR-MM-

DDTGG:MM:SS (patrz przykłady), gdzie „T” oddziela datę od 

godziny i występuje wyłącznie wówczas, gdy podawana jest 

data z godziną.  

Daty aktów zmieniających opisywany akt planowania prze-

strzennego powinny być dokumentowane w postaci wystąpień 

elementu.  
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Podobnie daty uprawomocnienia się wyroków sądu o unieważ-

nieniu części aktu (podawana jest data odpowiednio: wejścia w 

życie zmian albo data uprawomocnienia się wyroku sądu) po-

winny być dokumentowane w postaci wystąpień elementu. 

Opis aktów zmieniających oraz wyroków sądów powinien być 

udokumentowany (przyrostowo) w elemencie Pochodzenie 

(4.1.6.1). 

Uwagi Domyślnym systemem odniesienia jest kalendarz gregoriański. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.5.3 

ISO 19115 

Nazwa EN date 

Numer 394 

Definicja 

data odniesienia dla przytaczanego zasobu – data przeglądu 

zasobu (sprawdzenia lub sprawdzenia i ulepszenia bądź popra-

wienia) 

Ścieżka XPath ISO19139 

identificationIn-

fo[1]/*/citation/*/date[./*/dateType/*/text()='revision']/*/dat

e 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina 

Wartości dla roku, miesiąca, dnia i opcjonalnie godziny, minuty, 

sekundy. Zapis daty jest łańcuchem znakowym, który powinien 

być zgodny z formatem daty określonym w ISO 8601. Klasa ta 

jest w pełni udokumentowana w ISO/TS 19108. 

CI_Date 

Typ danych Klasa 

 

4.1.6 Jakość i ważność 

Informacje dotyczące jakości i ważności zasobów zamieszczane są w postaci elementów metadanych 

przedstawionych w 4.1.6.1 oraz 4.1.6.2. 

4.1.6.1 Pochodzenie 

Profil 
Nazwa Pochodzenie 

Numer  E19. 

Definicja 

opis historii procesu tworzenia lub ogólnej jakości zbioru da-

nych przestrzennych. W stosownych przypadkach, może zawie-

rać stwierdzenie, czy zbiór danych był przedmiotem walidacji 

lub oceny jakości, czy stanowi wersję urzędową (jeżeli istnieje 

wiele wersji) i czy posiada moc prawną 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny dla zbiorów danych przestrzennych 
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Liczność 1 

Opis reguł walidacji 
Element musi wystąpić w rekordzie metadanych, opisującym 

zbiór danych, dokładnie jeden raz. 

Przykład 

Rastry rysunków planów zostały wytworzone w wyniku rektyfi-

kacji skanów rysunków papierowych, rastrów przekazanych 

przez zespoły projektowe lub rastrów wygenerowanych z do-

kumentów elektronicznych. Granice obszarów objętych plana-

mi pochodzą z wektoryzacji rastrów rysunków planów lub im-

portu danych wektorowych przekazanych przez zespoły projek-

towe. 

Akt inicjujący: 

UCHWAŁA NR XXVII/42/04 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części miasta – Osiedle Tęczowe i Osiedle Złote w Dzierżonio-

wie. 

 

Akt posiada powiązane akty zmieniające: 

UCHWAŁA NR XVIII/122/07 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z 

dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części miasta – Osiedle Tęczowe i Osiedle Złote w Dzierżonio-

wie, Data: 2007-12-28, ID: b518e087-8a5f-4157-859a-

08078508d51e; 

UCHWAŁA NR LII/315/09 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z 

dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta – 

Osiedle Tęczowe i Osiedle Złote w Dzierżoniowie, Data: 2009-

12-28, ID: e7b0072b-ce55-4b24-9798-0ada8a72e8cf 

 

Inne powiązane akty: 

Sygn. akt II SA/Kr 720/10 – Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 

2010-06-28 stwierdzający nieważność uchwały Nr XXXII/219/04 

Rady miejskiej Dzierżoniowa z dnia 22 listopada 2004 r. w 

przedmiocie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzen-

nego części miasta – Osiedle Tęczowe i Osiedle Złote w Dzier-

żoniowie; zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do czasu 

uprawomocnienia się wyroku. 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Jeżeli opisywany metadanymi akt planowania przestrzennego 

posiada akty zmieniające, w ramach wartości elementu należy 

umieszczać (dopisywać) tytuły (4.1.1.1) aktów zmieniających, 

kolejne daty ostatniej aktualizacji (4.1.5.4) będące datami ak-

tów zmieniających. Należy wskazywać identyfikatory rekordów 

metadanych UUID (4.1.14.4) aktów zmieniających. 

 

Jeżeli z opisywanym metadanymi aktem planowania prze-
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strzennego są powiązane akty takie jak wyroki WSA, NSA lub 

rozstrzygnięcia wojewody, w ramach elementu metadanych 

należy wskazać pełną informację o tych aktach. Daty tych ak-

tów należy umieszczać (dodawać) w metadanych, jako daty 

ostatniej aktualizacji (4.1.5.4). 

 

Jeżeli opisywany metadanymi akt planowania przestrzennego 

jest aktem zmieniającym inny akt, w ramach wartości elementu 

należy umieścić tytuł (4.1.1.1) aktu zmienianego oraz identyfi-

kator rekordu metadanych UUID (4.1.14.4) aktu zmienianego. 

Uwagi 
W treści elementu należy unikać akronimów lub jeśli muszą być 

zastosowane, należy objaśniać ich znaczenie. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.6.1 

ISO 19115 

Nazwa EN statement 

Numer 83 

Definicja ogólne wyjaśnienie wiedzy producenta danych o historii zbioru 

Ścieżka XPath ISO19139 dataQualityInfo/*/lineage/*/statement 

Obowiązek | Warunek 
Warunkowy | Obligatoryjny jeśli 

DQ_DataQuality.scope.DQ_Scope.level =“dataset” lub “series”) 

Liczność 1 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 

 

4.1.6.2 Rozdzielczość przestrzenna 

Profil 
Nazwa Rozdzielczość przestrzenna 

Numer  E20. 

Definicja 

wielkość opisująca poziom szczegółowości zbioru danych, po-

dawana jako:  

 długość wyrażająca rozdzielczość,  podawana za pomocą 

wartości liczbowej wynikającej z przyjętej jednostki długości 

– dla usług danych przestrzennych (ograniczenie rozdziel-

czości publikowanych danych) 

 skala równorzędna, wyrażona za pomocą liczby całkowitej 

stanowiącej mianownik skali – dla zbiorów danych prze-

strzennych (skala części graficznej) 

Obowiązek | Warunek 

Warunkowy |  

 Element wyrażony jako skala równorzędna jest obligatoryjny 

dla zbiorów danych przestrzennych 
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 Element wyrażony jako rozdzielczość jest obligatoryjny jeżeli 

występuje ograniczenie rozdzielczości przestrzennej dla 

usługi danych przestrzennych 

Liczność 1..* dla zbiorów 0..* dla usług 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych, opisującym 

zbiór danych przestrzennych co najmniej jeden raz. 

 

Element wyrażony jako skala równorzędna musi posiadać war-

tość z listy określonej w rozdziale  4.3.5. 

Element może wystąpić w rekordzie metadanych wielokrotnie. 

Przykład 

2 (ograniczenie rozdzielczości przestrzennej w jakiej usługa 

udostępnia dane 2 m) 

1000 (skala (mapy) załącznika graficznego (rysunku) do aktu 

planowania przestrzennego 1:1000) 

Wymagania implementa-

cyjne 
- 

Uwagi 
Element ma zastosowanie dla zbiorów i usług danych prze-

strzennych.  

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.6.2 

ISO 19115 

Nazwa EN 
distance 

equivalentScale 

Numer 
61 

60 

Definicja 

bazowa próbka odległości 

poziom szczegółowości wyrażony jako skala porównywalnej 

wydrukowanej mapy lub wykresu 

Ścieżka XPath ISO19139 

identificationInfo[1]/*/spatialResolution/*/distance 

identificationIn-

fo[1]/*/spatialResolution/*/equivalentScale/*/denominator 

Obowiązek | Warunek 

Warunkowy | Obligatoryjny, jeżeli element equivalentScale 

nieudokumentowany 

Warunkowy | Obligatoryjny, jeżeli element distance nieudo-

kumentowany 

Liczność 1 

Dziedzina 

Distance (ISO 19115: B.4.3) 

MD_RepresentativeFraction <<DataType>> (B.2.2.4) 
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Typ danych Klasa 

 

4.1.6.3 Metoda reprezentacji przestrzennej 

Profil 
Nazwa Metoda reprezentacji przestrzennej 

Numer  E21. 

Definicja metoda/forma przestrzennej reprezentacji danych zasobu 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny dla zbioru danych przestrzennych 

Liczność 1..* 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych, opisującym 

zbiór danych co najmniej jeden raz. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych, opisują-

cym usługę. 

Element metadanych musi posiadać wartość z ograniczonej 

dziedziny MD_SpatialRepresentationTypeCode. 

Przykład vector 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Dla potrzeb INSPIRE wartości dziedziny 

MD_SpatialRepresentationTypeCode (B.5.26) ograniczone są 

do listy określonej w rozdziale 4.3.6. 

Dla zasobów planistycznych należy stosować wartości: 

 grid: dla dowolnych formatów danych rastrowych, 

 vector: dla dowolnych formatów danych wektorowych, z 

georeferencja. 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN spatialRepresentationType 

Numer 37 

Definicja 
metoda użyta do przestrzennego reprezentowania informacji 

geograficznej 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/spatialRepresentationType 

Obowiązek | Warunek Fakultatywny 

Liczność * 

Dziedzina MD_SpatialRepresentationTypeCode <<CodeList>> (B.5.26) 

Typ danych Klasa 
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4.1.7 Zgodność 

Informacje nt. zgodności oraz stopnia zgodności zasobów z przepisami wykonawczymi lub specyfika-

cjami, zamieszczane są w postaci elementów metadanych przedstawionych w 4.1.7.1 oraz 4.1.7.2. 

4.1.7.1 Specyfikacja 

Profil 
Nazwa Specyfikacja 

Numer  E22. 

Definicja 

przytoczenie przepisów wykonawczych przyjętych na podsta-

wie art. 7 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE lub innej specyfikacji, 

której odpowiada konkretny zasób planistyczny 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1..* 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych co najmniej 

jeden raz. 

Element musi zawierać co najmniej tytuł oraz datę odniesienia. 

Przykład 

 Tytuł (title): Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z 

dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 

2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie in-

teroperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych 

 Data odniesienia (date): 

 Typ daty (dateType): publication 

 Data (date): 2010-12-08 

 Tytuł (title): Rozporządzenie Komisji (WE) nr 976/2009 z 

dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrekty-

wy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 

usług sieciowych 

 Data odniesienia (date): 

 Typ daty (dateType): publication 

 Data (date): 2009-10-20 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Dla zapewnienia zgodności z INSPIRE, poprzez element (łącznie 

z 4.1.7.2) należy zapewnić informację o zgodności z rozporzą-

dzeniem KE nr 1089/2010 w zakresie interoperacyjności zbio-

rów i usług danych przestrzennych. 

Dla usług danych przestrzennych będących usługami sieciowy-

mi INSPIRE należy zapewnić odniesienie do odpowiednich 

przepisów implementacyjnych INSPIRE, w szczególności: 

 rozporządzeniami KE nr 976/2009 w zakresie usług siecio-

wych 

 rozporządzenia KE nr 1312/2014 […] w zakresie interopera-



 

 

 
str. 47 z 93 

Umowa nr DPP-U-201/2016 z dnia 14.12.2016 na opracowanie branżowego profilu metadanych zbiorów oraz usług  
danych przestrzennych w zakresie tematu Zagospodarowanie Przestrzenne 

cyjności usług danych przestrzennych. 

W ramach opisu specyfikacji powinny znaleźć się przynajmniej: 

 Tytuł (title) 

 Data odniesienia (CI_Date): 

 Typ daty (dateType: publication/creation/revision) 

 Data (date) 

Uwagi 

Zasób danych przestrzennych może odpowiadać więcej niż 

jednemu przepisowy wykonawczemu lub specyfikacji. 

Należy podawać datę publikacji przepisów implementacyjnych 

lub specyfikacji. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.7.1 

ISO 19115 

Nazwa EN specification 

Numer 130 

Definicja 
przytoczenie specyfikacji produktu lub wymagań użytkownika, 

względem których oceniane są dane 

Ścieżka XPath ISO19139 dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina CI_Citation (B.3.2) 

Typ danych Klasa  

 

4.1.7.2 Stopień 

Profil 
Nazwa Stopień 

Numer  E23. 

Definicja 

stopień zgodności zasobu planistycznego z przepisami wyko-

nawczymi przyjętymi na podstawie art. 7 ust. 1 dyrektywy 

2007/2/WE lub z inną specyfikacją 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 

1 (rozumiana w kontekście informacji o zgodności umieszczanej 

w metadanych; zasób danych przestrzennych może być zgodny 

z więcej niż jednym przepisem implementacyjnym lub specyfi-

kacją) 

Opis reguł walidacji 
Element musi wystąpić w rekordzie metadanych co najmniej 

jeden raz. 

Przykład Zgodny: true 
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Wymagania implemen-

tacyjne 

Dziedzina elementu określona przez normę ISO19115 zostaje 

uzupełniona zgodnie z wymaganiami INSPIRE i jest następują-

ca: 

 zgodny: true 

 niezgodny: false 

 brak informacji o zgodności: nilReason=”unknown” (jako 

atrybut) 

Uwagi 

W przypadku braku informacji o zgodności zasobu z wybranymi 

przepisami implementacyjnymi lub innymi specyfikacjami, 

należy dla elementu metadanych użyć atrybutu nilReason, z 

wartością „unknown”. 

Możliwe jest zamieszczenie dodatkowych wyjaśnień dot. zgod-

ności zasobu. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.7.2 

ISO 19115 

Nazwa EN pass 

Numer 132 

Definicja 
wskazanie wyniku badania zgodności, gdzie 0 = niezdany, a 1 = 

zdany 

Ścieżka XPath ISO19139 dataQualityInfo/*/report/*/result/*/pass 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina 
1 = tak 

0 = nie 

Typ danych Boolean 

 

4.1.8 Wymogi dotyczące dostępu i użytkowania 

Informacje nt. wymogów dotyczących dostępu i użytkowania, zamieszczane są w postaci elementów 

metadanych przedstawionych w 4.1.8.1 oraz 4.1.8.2, stosowanych oddzielnie lub łącznie. 

4.1.8.1 Warunki dotyczące dostępu i użytkowania 

Profil 
Nazwa Warunki dotyczące dostępu i użytkowania 

Numer  E24. 

Definicja 

warunki dostępu do zbiorów danych przestrzennych i usług 

danych przestrzennych i ich użytkowania, a w stosownych 

przypadkach, również informacje o odpowiednich opłatach 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1..* 
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Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych co najmniej 

jeden raz. 

Element musi zawierać wartość, tzn. nie może on być pusty. 

Przykład 

brak warunków 

nie stanowi podstawy prawnej decyzji administracyjnej w 

sprawach indywidualnych 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Jeżeli żadne warunki nie mają zastosowania odnośnie do do-

stępu do zasobu i jego użytkowania, niezbędny jest wpis „brak 

warunków”. Jeżeli warunki są nieznane, należy wpisać „warun-

ki nieznane”. 

Uwagi 

Wartość elementu jest opisem, który powinien także dostar-

czać informacji na temat konieczności wnoszenia niezbędnych 

opłat w celu uzyskania dostępu do zasobu i możliwości jego 

użytkowania, jeżeli takie opłaty występują, lub odnosić się do 

jednolitego lokalizatora zasobów (URL), pod którym dostępna 

jest informacja o opłatach. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.8.1 

ISO 19115 

Nazwa EN useLimitation 

Numer 68 

Definicja 
ograniczenie dotyczące stosowności użycia zasobu. Przykłado-

wo ‘nie może być wykorzystywane do nawigacji’ 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/useLimitation 

Obowiązek | Warunek Fakultatywny 

Liczność * 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 

 

4.1.8.2 Ograniczenia w publicznym dostępie 

Profil 
Nazwa Ograniczenia w publicznym dostępie 

Numer  E25. 

Definicja 
informacje nt. ograniczeń w publicznym dostępie zasobów oraz 

ich uzasadnienie 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1..* 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych co najmniej 

jeden raz. 
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Informacja nt. ograniczeń w publicznym dostępie musi zostać 

zapewniona w postaci co najmniej jednego z elementów: acce-

ssConstraints, otherConstraints, classification. 

Przykład otherConstraints: brak ograniczeń 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Informacja o ograniczeniach, jakim podlega zasób planistyczny 

powinny zostać wskazane. Brak ograniczeń musi również być 

wykazywany jawnie. 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.8.2 

ISO 19115 

Nazwa EN accessConstraints 

Numer 70 

Definicja 

ograniczenia dostępu w celu zapewnienia ochrony prywatności 

lub dóbr intelektualnych oraz wszystkie dodatkowe ogranicze-

nia lub ostrzeżenia dotyczące nabycia zasobu 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/accessConstraints 

Obowiązek | Warunek Fakultatywny 

Liczność * 

Dziedzina MD_RestrictionCode <<CodeList>> (B.5.24) 

Typ danych Klasa 

ISO 19115 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa EN otherConstraints 

Numer 72 

Definicja 
inne ograniczenia i prawne warunki wstępne dotyczące dostępu 

i korzystania z zasobu 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/otherConstraints 

Obowiązek | Warunek 
Warunkowy | Obligatoryjny, jeżeli accessConstraints lub use-

Constraints są równe ‘otherRestrictions’ 

Liczność * 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 

ISO 19115 

 

 

 

 

 

 

Nazwa EN classification 

Numer 74 

Definicja nazwa ograniczeń nałożonych na zasób 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/classification 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 
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 Liczność 1 

Dziedzina MD_ClassificationCode <<CodeList>> (B.5.11) 

Typ danych Klasa 

 

4.1.9 Organizacje odpowiedzialne  

Informacje nt. organizacji odpowiedzialnych za tworzenie zbiorów danych przestrzennych i usług 

danych przestrzennych oraz zarządzanie nimi, ich przechowywanie i rozpowszechnianie, zamieszcza-

ne są w postaci elementów metadanych przedstawionych w 4.1.9.1 oraz 4.1.9.2, występujących łącz-

nie. Dla jednego zasobu istnieć może jedna lub więcej organizacji odpowiedzialnych, każda o określo-

nej roli. 

4.1.9.1 Jednostka odpowiedzialna 

Profil 
Nazwa Jednostka odpowiedzialna 

Numer  E26. 

Definicja 

opis organizacji odpowiedzialnej za tworzenie, przechowywa-

nie, rozpowszechnianie zasobu oraz zarządzanie nim, pozwala-

jący na identyfikację i nawiązanie kontaktu komunikację z 

organizacją i/albo osobami związanymi z zasobem 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 2..* dla zbiorów  1..* dla usług 

Opis reguł walidacji 

Element metadanych musi zawierać co najmniej nazwę jed-

nostki, adres email oraz numer telefonu. 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych co najmniej 

dwa razy dla zbiorów danych oraz co najmniej jeden raz dla 

usług. 

Wymagane minimalne dwa wystąpienia elementu dla zbioru 

danych, muszą dotyczyć ról jednostki odpowiedzialnej 

(4.1.9.2): twórca (originator) oraz administrator (custodian). 

Wymagane minimalne jedno wystąpienie elementu dla usługi 

danych przestrzennych musi dotyczyć roli jednostki odpowie-

dzialnej (4.1.9.2): administrator (custodian). 

Przykład 

 Nazwa jednostki (organisationName): Biuro Rozwoju Wro-

cławia, Dział Informacji Przestrzennej 

 Informacje kontaktowe (contactInfo): 

 Adres poczty elektronicznej (electronicMailAddress): 

sip@um.wroc.pl 

 Numer telefonu (phone): +48717778732 

Wymagania implemen- W ramach opisu jednostki odpowiedzialnej powinny znaleźć 

mailto:sip@um.wroc.pl
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tacyjne się przynajmniej: 

 Nazwa jednostki (organisationName) 

 Informacje kontaktowe (contactInfo): 

 Adres poczty elektronicznej (electronicMailAddress), 

 Numer telefonu (phone) 

W ramach rekordu metadanych opisane powinny zostać jed-

nostki odpowiedzialne, o rolach: 

 administrator (custodian) - strona, która przyjmuje na sie-

bie odpowiedzialność i obowiązek za dane oraz zapewnia 

właściwą opiekę i utrzymanie zasobu – jednostka samorzą-

du terytorialnego, 

 twórca (originator) - strona, która utworzyła zasób – pra-

cownia, która przygotowała akt. 

Uwagi 

Możliwe jest umieszczenie w metadanych większej liczby 

organizacji pełniących również inne role (4.3.7). 

Możliwe jest umieszczenie w metadanych dodatkowych in-

formacji kontaktowych takich jak np. adres (kod pocztowy, 

miejscowość, ulica i numer, numer fax.) 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.9.1 

ISO 19115 

Nazwa EN pointOfContact 

Numer 29 

Definicja 
identyfikacja i sposoby komunikacji z osobą(-ami) i organiza-

cją(-ami) powiązanymi z zasobem(-ami) 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/pointOfContact 

Obowiązek | Warunek Fakultatywny 

Liczność * 

Dziedzina CI_ResponsibleParty (B.3.2) 

Typ danych Klasa 

 

4.1.9.2 Rola jednostki odpowiedzialnej 

Profil 
Nazwa Rola jednostki odpowiedzialnej 

Numer  E27. 

Definicja rola organizacji odpowiedzialnej 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 
1 (rozumiana w kontekście informacji o organizacji odpowie-

dzialnej; każda organizacja odpowiedzialna musi posiadać rolę) 
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Opis reguł walidacji 
Element musi wystąpić w rekordzie metadanych co najmniej 

jeden raz. 

Przykład 
administrator (custodian) 

twórca (originator) 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Jako wartość elementu należy stosować nazwy pochodzące z 

listy określonej w rozdziale 4.3.7. 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.9.2 

ISO 19115 

Nazwa EN role 

Numer 379 

Definicja funkcja pełniona przez stronę odpowiedzialną 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/role 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina CI_RoleCode <<CodeList>> (B.5.5) 

Typ danych Klasa 

 

4.1.10 System odniesień przestrzennych 

Informacje nt. systemu odniesienia współrzędnych, zastosowanego dla zasobu opisuje się z wykorzy-

staniem elementów 4.1.10.1 oraz 4.1.10.2. 

4.1.10.1 Kod systemu odniesienia 

Profil 
Nazwa Kod systemu odniesienia 

Numer  E28. 

Definicja 
wartość w formie kodu, identyfikująca układ odniesień prze-

strzennych zasobu danych 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny dla zbiorów danych przestrzennych 

Liczność 1..* 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

zbiór danych przestrzennych, co najmniej jeden raz. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym usługę danych przestrzennych. 

Przykład 2176 
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Wymagania implemen-

tacyjne 

Element jest stosowany dla zbiorów danych przestrzennych. 

Nie ma on zastosowania dla usług danych przestrzennych. 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN code 

Numer 207 (13) 

Definicja 
wartość alfanumeryczna identyfikująca egzemplarz w danej 

przestrzeni nazw 

Ścieżka XPath ISO19139 referenceSystemInfo /*/referenceSystemIdentifier/*/code 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 

 

4.1.10.2 Przestrzeń kodowa 

Profil 
Nazwa Przestrzeń kodowa 

Numer  E29. 

Definicja 
wartość identyfikująca przestrzeń kodową, w ramach której 

zdefiniowany został kod systemu odniesienia 

Obowiązek | Warunek 

Warunkowy | Element jest obligatoryjny jeżeli element code 

(4.1.10.1) nie zapewnia jednoznacznej identyfikacji systemu 

odniesień przestrzennych. 

Liczność 0..1 

Opis reguł walidacji 

Element może wystąpić w rekordzie metadanych opisującym 

zbiór danych przestrzennych. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym usługę danych przestrzennych. 

Przykład urn:ogc:def:crs:EPSG 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Element jest stosowany dla zbiorów danych przestrzennych.  

Nie ma on zastosowania dla usług danych przestrzennych. 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 
Nazwa EN codeSpace 

Numer 208.1 (13) 
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Definicja 
nazwa lub identyfikator osoby bądź organizacji odpowiedzialnej 

za przestrzeń nazw 

Ścieżka XPath ISO19139 referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/codeSpace 

Obowiązek | Warunek Fakultatywny 

Liczność 1 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 

 

4.1.11 Kodowanie 

Informacja o kodowaniu danych opisywana jest za pomocą pary elementów: 4.1.11.1 oraz 4.1.11.2. 

Informacja ta może w rekordzie metadanych wystąpić więcej niż jeden raz. 

4.1.11.1 Nazwa formatu 

Profil 
Nazwa Nazwa formatu 

Numer  E30. 

Definicja 

nazwa formatu danych, w jakim dokonuje się dystrybucji zaso-

bu (format części graficznej (rysunku) aktu planowania prze-

strzennego) 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w ramach sekcji metadanych opisującej 

Kodowanie dokładnie jeden raz. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym usługę danych przestrzennych. 

Element musi posiadać jedną z wartości listy kodowej, zdefi-

niowanej w rozdziale 4.3.8. 

Przykład GML 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Element jest stosowany dla zbiorów danych przestrzennych.  

Nie ma on zastosowania dla usług danych przestrzennych. 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN name 

Numer 285 

Definicja nazwa formatu(-ów) transferu danych 
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Ścieżka XPath ISO19139 distributionFormat/*/name 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 

 

4.1.11.2 Wersja formatu 

Profil 
Nazwa Wersja formatu 

Numer  E31. 

Definicja 

wersja formatu danych, w jakim dokonuje się dystrybucji zaso-

bu (formatu części graficznej (rysunku) aktu planowania prze-

strzennego) 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w ramach sekcji metadanych opisującej 

Kodowanie dokładnie  jeden raz. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym usługę danych przestrzennych. 

Przykład 
3.2.1 

nilReason=”unknown” (jako atrybut – patrz uwagi) 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Element jest stosowany dla zbiorów danych przestrzennych.  

Nie ma on zastosowania dla usług danych przestrzennych. 

Uwagi 

Jeżeli format transferu danych zasobu (4.1.11.1) podlega wer-

sjonowaniu, a wersja jest znana twórcy metadanych, należy 

wprowadzić informacje o wersji formatu. 

 

W przypadku braku informacji o wersji formatu lub jeśli nie jest 

on wersjonowany, należy dla elementu metadanych użyć atry-

butu nilReason, z wartością „unknown” (nieznana) lub „innap-

plicable” (nie ma zastosowania). 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN version 

Numer 286 

Definicja wersja formatu (data, numer itp.) 

Ścieżka XPath ISO19139 distributionFormat/*/version 
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Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 

 

4.1.12 Kodowanie znaków 

Informacja o kodowaniu znaków w zbiorze danych określana jest za pomocą elementu opisanego w 

tabeli poniżej. 

Profil 
Nazwa Kodowanie znaków 

Numer  E32. 

Definicja 
nazwa sposobu kodowania znaków (informacji tekstowej) uży-

tego w zbiorze danych 

Obowiązek | Warunek 

Warunkowy | Element jest obligatoryjny, jeżeli kodowanie 

użyte w zbiorze danych nie jest kodowaniem opartym na UTF-

8. 

Liczność 0..* 

Opis reguł walidacji 

Element może wystąpić rekordzie metadanych, opisującym 

zbiór danych wiele razy. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym usługę danych przestrzennych. 

Przykład 8859part1 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Element jest stosowany dla zbiorów danych przestrzennych.  

Nie ma on zastosowania dla usług danych przestrzennych. 

Element jest wymagany, gdy w zbiorze danych są kodowania 

inne niż oparte o UTF-8. 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN characterSet 

Numer 40 

Definicja 
pełna nazwa standardu zapisu znaków użytego w zbiorze da-

nych 

Ścieżka XPath ISO19139 identificationInfo[1]/*/characterSet 

Obowiązek | Warunek 
Warunkowy | Obligatoryjny jeżeli ISO/IEC 10646-1 nie zasto-

sowany 

Liczność * 
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Dziedzina MD_CharacterSetCode <<CodeList>> (B.5.10) 

Typ danych Klasa 

 

4.1.13 Informacje o utrzymaniu zasobu - Częstotliwość aktualizacji 

Profil 
Nazwa Częstotliwość aktualizacji 

Numer  E33. 

Definicja 
częstotliwość, z jaką dokonywane są zmiany w zasobie, po tym 

jak zasób został skompletowany 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w ramach rekordu metadanych opisują-

cego zbiór danych dokładnie jeden raz. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym usługę danych przestrzennych. 

 

Element metadanych musi mieć wartość „asNeeded”. 

Przykład według potrzeb (asNeeded)  

Wymagania implementa-

cyjne 

Element jest stosowany dla zbiorów danych przestrzennych.  

Nie ma on zastosowania dla usług danych przestrzennych. 

Element otrzymuje nadaną odgórnie wartość z dziedziny 

„asNeeded”. 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN maintenanceAndUpdateFrequency 

Numer 143 

Definicja 
częstotliwość, z jaką dokonywane są zmiany w zasobie, po tym 

jak zasób został skompletowany 

Ścieżka XPath ISO19139 

identificationIn-

fo/*/resourceMaintenance/*/maintenanceAndUpdateFrequen

cy 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina MD_MaintenanceFrequencyCode <<CodeList>> (B.5.18) 

Typ danych Klasa 
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4.1.14 Metadane na temat metadanych 

Metadane nt. metadanych opisywane są za pomocą elementów 4.1.14.1, 4.1.14.2, 4.1.14.3, 4.1.14.4, 

4.1.14.5. 

4.1.14.1 Punkt kontaktowy metadanych 

Profil 
Nazwa Punkt kontaktowy metadanych 

Numer  E34. 

Definicja 
opis organizacji odpowiedzialnej za tworzenie i przechowywa-

nie metadanych 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1..* 

Opis reguł walidacji 

Element metadanych musi zawierać co najmniej nazwę jed-

nostki, adres email oraz numer telefonu. 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych co najmniej 

jeden raz. 

Przykład 

 Nazwa jednostki (organisationName): Biuro Rozwoju Wro-

cławia, Dział Informacji Przestrzennej 

 Informacje kontaktowe (contactInfo): 

 Adres poczty elektronicznej (electronicMailAddress): 

sip@um.wroc.pl 

 Numer telefonu (phone): +48717778732 

 role: pointOfContact 

Wymagania implemen-

tacyjne 

W ramach opisu jednostki odpowiedzialnej powinny znaleźć się 

przynajmniej: 

 Nazwa jednostki (organisationName) 

 Informacje kontaktowe (contactInfo): 

 Adres poczty elektronicznej (electronicMailAddress), 

 Numer telefonu (phone) 

 Rola jednostki (role: pointOfContact) 

Uwagi 

Rolą jednostki odpowiedzialnej za metadane jest punkt kontak-

towy (pointOfContact). 

Możliwe jest umieszczenie w metadanych dodatkowych infor-

macji kontaktowych takich jak np. adres (kod pocztowy, miej-

scowość, ulica i numer, numer fax. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.10.1 

ISO 19115 

Nazwa EN contact 

Numer 8 

Definicja strona odpowiedzialna za informacje o metadanych 

mailto:sip@um.wroc.pl
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Ścieżka XPath ISO19139 contact 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność * 

Dziedzina CI_ResponsibleParty (B.3.2) 

Typ danych Klasa 

 

4.1.14.2 Data metadanych 

Profil 
Nazwa Data metadanych 

Numer  E35. 

Definicja 
data określająca, kiedy utworzono lub zaktualizowano rekord 

metadanych 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w rekordzie metadanych dokładnie 

jeden raz. 

Element musi mieć wartość, zgodną z normą ISO 8601. 

Przykład 
2017-02-15 

2017-02-15T12:30:00 

Wymagania implementa-

cyjne 

Należy stosować datę lub datę z czasem w formacie RRRR-MM-

DDTGG:MM:SS (patrz przykłady), gdzie „T” oddziela datę od 

godziny i występuje wyłącznie wówczas, gdy podawana jest 

data z godziną.  

Uwagi Domyślnym systemem odniesienia jest kalendarz gregoriański. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.10.2 

ISO 19115 

Nazwa EN dateStamp 

Numer 9 

Definicja data stworzenia metadanych 

Ścieżka XPath ISO19139 dateStamp 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina 

Wartości dla roku, miesiąca, dnia i opcjonalnie godziny, minuty, 

sekundy. Zapis daty jest łańcuchem znakowym, który powinien 

być zgodny z formatem daty określonym w ISO 8601. Klasa ta 

jest w pełni udokumentowana w ISO/TS 19108. 

Date (B.4.2) 
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Typ danych Klasa 

 

4.1.14.3 Język metadanych 

Profil 
Nazwa Język metadanych 

Numer  E36. 

Definicja język, w którym wyrażone są elementy metadanych 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 
Element musi wystąpić w rekordzie metadanych dokładnie 

jeden raz. 

Przykład pol 

Wymagania implementa-

cyjne 

Jako wartość elementu należy stosować trzyliterowe kody języ-

ków, określone w normie ISO 639-2.  

Lista kodów zdefiniowana jest pod adresem 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ 

Lista obejmuje również języki regionalne. 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 Załącznik B.10.3 

ISO 19115 

Nazwa EN language 

Numer 3 

Definicja język użyty do dokumentowania metadanych 

Ścieżka XPath ISO19139 language 

Obowiązek | Warunek Warunkowy | Obligatoryjny jeżeli nie zdefiniowany przez zapis. 

Liczność 1 

Dziedzina 
LanguageCode (ISO/TS 19139) 

ISO 639-2, inne fragmenty mogą być wykorzystane 

Typ danych CharacterString 

 

4.1.14.4 Identyfikator rekordu metadanych 

Profil 
Nazwa Unikalny identyfikator rekordu (pliku) metadanych 

Numer  E37. 

Definicja wartość identyfikująca rekord metadanych w unikalny sposób 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/
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Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 
Element musi wystąpić w rekordzie metadanych dokładnie 

jeden raz. 

Przykład 105c6a27-bab3-48fd-acdb-6e15d6fd3dfb 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Jako wartość elementu należy używać identyfikatora w formie 

UUID (Universally Unique Identifier). 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN fileIdentifier 

Numer 2 

Definicja jednoznaczny identyfikator pliku metadanych 

Ścieżka XPath ISO19139 fileIdentifier 

Obowiązek | Warunek Fakultatywny 

Liczność 1 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 

 

4.1.14.5 Standard metadanych 

Informacja o Standardzie metadanych opisywana jest za pomocą pary elementów: 4.1.14.5.1 oraz 

4.1.14.5.2. Informacja ta musi w rekordzie metadanych wystąpić dokładnie jeden raz. 

4.1.14.5.1 Nazwa standardu metadanych 

Profil 
Nazwa Nazwa formatu 

Numer  E38. 

Definicja nazwa standardu metadanych użytego do opisu zasobu  

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w ramach rekordu metadanych dokład-

nie jeden raz. 

Element musi wystąpić w ramach sekcji metadanych opisującej 

Standard metadanych dokładnie jeden raz. 

 

Element musi mieć wartość „ISO19115” 
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Przykład ISO19115 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Element jest stosowany dla dowolnych zasobów danych prze-

strzennych. 

Elementowi należy nadać wartość „ISO19115” 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN metadataStandardName 

Numer 10 

Definicja 
nazwa zastosowanej normy metadanych (włącznie z nazwą 

profilu) 

Ścieżka XPath ISO19139 metadataStandardName 

Obowiązek | Warunek Fakultatywny 

Liczność 1 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 

 

4.1.14.5.2 Wersja standardu metadanych 

Profil 
Nazwa Wersja formatu 

Numer  E39. 

Definicja wersja standardu metadanych użytego do opisu zasobu 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w ramach sekcji metadanych opisującej 

Standard metadanych dokładnie jeden raz. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych opisują-

cym usługę danych przestrzennych. 

Element musi mieć wartość „2003/Cor.1:2006” 

Przykład 2003/Cor.1:2006 

Wymagania implemen-

tacyjne 

Element jest stosowany dla dowolnych zasobów danych prze-

strzennych. 

Elementowi należy nadać wartość „2003/Cor.1:2006” 

Uwagi - 
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INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN metadataStandardVersion 

Numer 11 

Definicja zastosowana wersja normy metadanych (wersja profilu) 

Ścieżka XPath ISO19139 metadataStandardVersion 

Obowiązek | Warunek Fakultatywny 

Liczność 1 

Dziedzina Swobodny tekst 

Typ danych CharacterString 
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4.2 Metadane semantyczne 

Do postaci semantycznej RDF przetransformowane zostaną wszystkie elementy metadanych stan-

dardowych Profilu (rozdział 4.1). Przekształcenie nastąpi zgodnie zasadami opisanymi w specyfikacji 

GeoDCAT-AP. 

Zakres elementów standardowych zostanie wzbogacony o elementy dodatkowe przedstawione poni-

żej. Zostały one zidentyfikowane, jako konieczne do spełnienia wymagań i celów Zamawiającego. 

4.2.1 Etap procedury planistycznej 

Profil 
Nazwa Etap procedury planistycznej 

Nazwa En spatialPlanDevelopmentStage 

Numer  ES1.  

Definicja 
etap procedury planistycznej, na jakim aktualnie znajduje się 

tworzony akt planowania przestrzennego 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1 

Dziedzina 
Listy kodowe określone w rozdziale 4.3.9, stosowane odpo-

wiednio do opisywanych zasobów planistycznych. 

Typ danych CharacterString 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w ramach rekordu metadanych se-

mantycznych, opisującego zbiór danych, dokładnie jeden 

raz.Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych se-

mantycznych, opisującym usługę danych przestrzennych. 

Przykład 

sporządzenie projektu planu miejscowego i prognozy oddzia-

ływania na środowisko (dla: miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego) 

procedura zakończona (dla dowolnego aktu planowania prze-

strzennego) 

Wymagania implemen-

tacyjne 

W przypadku tworzenia metadanych aktów planowania prze-

strzennego, dla których procedura planistyczna została już 

zakończona, jako wartość elementu należy wybrać „procedura 

zakończona”. 

Uwagi - 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN 

- 

Numer 

Definicja 

Ścieżka XPath ISO19139 

Obowiązek | Warunek 
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Liczność 

Dziedzina 

Typ danych 

 

4.2.2 Aktualny status aktu planowania przestrzennego 

Profil 
Nazwa Aktualny status aktu planowania przestrzennego 

Nazwa En spatialPlanStatus 

Numer  ES2.  

Definicja status, jaki aktualnie posiada akt planowania przestrzennego 

Obowiązek | Warunek Obligatoryjny 

Liczność 1..2 

Dziedzina Listy kodowa określona w rozdziale 4.3.2. 

Typ danych CharacterString 

Opis reguł walidacji 

Element musi wystąpić w ramach rekordu metadanych seman-

tycznych, opisującego zbiór danych, dokładnie jeden raz. 

Element nie może wystąpić w rekordzie metadanych seman-

tycznych, opisującym usługę danych przestrzennych. 

Przykład akt planowania przestrzennego obowiązujący 

Wymagania implemen-

tacyjne 
- 

Uwagi 

Element ten jest w relacji 1:1 do elementu metadanych stan-

dardowych opisanego w rozdziale 4.1.1.5. Jest on jednak im-

plementowany w inny sposób – wartość elementu wyrażana 

jest w sposób formalny i literalny, nie zaś skrócony i (w zakresie 

wartości elementu w rekordzie metadanych) w języku angiel-

skim. 

INSPIRE Referencja r.1205/2008 - 

ISO 19115 

Nazwa EN 

- 

Numer 

Definicja 

Ścieżka XPath ISO19139 

Obowiązek | Warunek 

Liczność 

Dziedzina 

Typ danych 
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4.3 Listy kodowe i enumeracje 

4.3.1 Typ aktu planowania przestrzennego 

Rodzaj dokumentu planistycznego zamapowany został do elementu ISO19115 hierarchyLevelName. 

Poniższa lista przedstawia dopuszczalne wartości tego elementu, określone przez Profil. Szczegółowa 

definicja elementu metadanych znajduje się w rozdziale 4.1.1.4. 

Lp. 
Typ aktu planowania przestrzennego 

(hierarchyLevelName) 

1.  plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

2.  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

3.  
ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalne-

go  

4.  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

5.  miejscowy plan rewitalizacji 

6.  miejscowy plan odbudowy obiektów budowlanych 

 

4.3.2 Status zasobu 

Status zasobu został zaimplementowany przez wykorzystanie elementu status normy ISO19115. Po-

niższa lista przedstawia dopuszczalne wartości tego elementu, określone przez Profil. Dziedzina 

MD_ProgressCode została ograniczona do 4 elementów.  

Szczegółowa definicja elementu metadanych ISO19115 status znajduje się w rozdziale 4.1.1.5. 

Szczegółowa definicja elementu metadanych semantycznych Aktualny status aktu planowania prze-

strzennego znajduje się w rozdziale 4.2.2. 

Lp. 

Status zasobu 

(status) 

[ISO19115] 

Aktualny status aktu planowania prze-

strzennego 

(spatialPlanStatus) 

[metadane semantyczne] 

Definicja wartości 

1.  underDevelopment 
akt planowania przestrzennego w opraco-

waniu 
zasób w opracowaniu 

2.  completed 
akt planowania przestrzennego obowiązują-

cy 
zasób obowiązujący 

3.  obsolete akt planowania przestrzennego archiwalny zasób archiwalny (przestarzały) 

4.  superseded 

akt planowania przestrzennego częściowo 

zmieniony/zaktualizowany przez inny akt, 

postanowienie, wyrok itp. 

zasób zaktualizowany (częściowo 

zmieniony/zastąpiony). 
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4.3.3 Typ usługi danych przestrzennych 

Poniższa lista przedstawia dopuszczalne wartości elementu ISO19119 serviceType, określone przez 

Profil. Szczegółowa definicja elementu metadanych znajduje się w rozdziale 4.1.2.2. 

Lp. 
Typ usługi danych przestrzennych 

(serviceType) 
Definicja wartości 

1.  discovery 

usługa wyszukiwania, umożliwiająca wyszukiwanie zbiorów da-

nych przestrzennych i usług danych przestrzennych na podstawie 

treści metadanych, jak również wyświetlanie zawartości metada-

nych 

2.  view 

usługa przeglądania, umożliwiająca co najmniej wyświetlanie, 

powiększanie i zmniejszanie, panoramowanie lub nakładanie zo-

brazowanych zbiorów danych przestrzennych, jak też poruszanie 

się po tych zbiorach oraz wyświetlanie informacji dotyczących 

legendy i całej istotnej zawartości metadanych 

3.  download 

usługa pobierania, umożliwiająca pobieranie kopii zbiorów danych 

przestrzennych lub części tych zbiorów, jak również bezpośredni 

do nich dostęp, gdy jest to wykonalne 

4.  transformation 
usługa transformacji, umożliwiająca przekształcanie zbiorów da-

nych celem uzyskania interoperacyjności 

5.  other pozostałe usługi 

 

4.3.4 Klasyfikacja usług danych przestrzennych 

Poniższa lista przedstawia słowa kluczowe, wywodzące się z taksonomii usług geograficznych w nor-

mie ISO 19119. Została ona umieszczona w rozporządzeniu KE nr 1205/2008, w części D.4. 

Wartość/wartości z poniższej listy stosuje się jako słowa kluczowe, w przypadku opisu usług danych 

przestrzennych. Lista dotyczy elementu metadanych opisanego w rozdziale 4.1.3.1. 

Kategoria usług Lp. Podkategoria usługi 
Neutralna językowo 
wartość słowa klu-

czowego 
Definicja 

Usługi przekazu 
w zakresie geo-
graficznym 
(comService) 

1.  
Usługa geograficzna w 
zakresie kompresji 

comGeographicCom-
pressionService 

Usługa umożliwiająca konwerto-
wanie elementów przestrzennych 
zbioru obiektów do formy skom-
presowanej i odwrotnie. 

2.  Usługa kodowania comEncodingService 

Usługa umożliwiająca wdrażanie 
pewnej zasady kodowania i zapew-
niająca interfejs funkcji kodowania i 
dekodowania. 

3.  
Usługa konwersji for-
matów danych geogra-
ficznych 

comGeographicFor-
matConversionService 

Usługa umożliwiająca konwerto-
wanie danych geograficznych z 
jednego formatu na inny. 

4.  
Usługa przesyłania 
wiadomości 

comMessagingService 

Usługa umożliwiająca licznym użyt-
kownikom na jednoczesne ogląda-
nie, komentowanie i zamawianie 
edycji zestawów obiektów. 
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Kategoria usług Lp. Podkategoria usługi 
Neutralna językowo 
wartość słowa klu-

czowego 
Definicja 

5.  Usługa transferu comTransferService 

Usługa umożliwiająca wdrażanie 
jednego lub więcej niż jednego 
protokołu transferu, który pozwala 
na transfer danych pomiędzy roz-
proszonymi systemami informacyj-
nymi za pomocą mediów komuni-
kacji działających w trybie off-line 
lub on-line. 

6.  

Usługa zarządzania 
zdalnego plikami i wy-
konywania na nich 
operacji 

comRemoteFileAn-
dExecutableManage-
ment 

Usługa zapewniająca dostęp do 
wtórnego zestawu obiektów geo-
graficznych w sposób analogiczny 
do dostępu do obiektów lokalnych 
znajdujących się u klienta. 

Usługi przetwa-
rzania geogra-
ficznego – cza-
sowe (tempo-
ralProcessingSe-
rvice) 

7.  
Usługa analizy bliskości 
w czasie 

temporalProximityA-
nalysisService 

Przy danym interwale lub momen-
cie czasowym znajduje wszystkie 
obiekty o określonym zestawie 
atrybutów, znajdujące się w inter-
wale określonym przez użytkowni-
ka od danego interwału czasowego 
lub momentu. 

8.  Usługa próbkowania 
temporalSamplingSe-
rvice 

Usługa umożliwiająca pozyskanie 
danych z pewnych danych wej-
ściowych przy użyciu logicznego 
schematu próbkowania, według 
wartości pozycji czasowych. 

9.  
Usługa transformacji 
układu odniesienia 
czasowego 

temporalReference-
SystemTransforma-
tionService 

Usługa umożliwiająca zmianę war-
tości instancji w czasie – z jednego 
systemu odniesienia czasowego na 
inny system odniesienia czasowe-
go. 

10.  
Usługa tworzenia pod-
zbiorów 

thematicSubsettingSe-
rvice 

Usługa umożliwiająca pozyskanie 
danych z pewnych danych wej-
ściowych na podstawie wartości 
parametrów. 

Usługi przetwa-
rzania geogra-
ficznego – me-
tadane (meta-
dataPro-
cessingService) 

11.  
Usługa obliczeń staty-
stycznych 

metadataStatistical-
CalculationService 

Usługa polegająca na obliczaniu 
statystyk zbioru danych. 

12.  
Usługi dodawania ko-
mentarzy geograficz-
nych 

metadataGeographi-
cAnnotationService 

Usługi umożliwiające dodanie in-
formacji pomocniczych do obrazu 
lub do obiektu w zbiorze obiektów. 

Usługi przetwa-
rzania geogra-
ficznego – prze-
strzenne (spa-
tialPro-
cessingService) 

13.  Usługa analizy bliskości 
spatialProximityAnaly-
sisService 

Przy podanej pozycji lub podanym 
obiekcie geograficznym, znajduje 
wszystkie obiekty o danym zesta-
wie atrybutów, które są zlokalizo-
wane w odległości określonej przez 
użytkownika od tej pozycji czy 
obiektu. 
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Kategoria usług Lp. Podkategoria usługi 
Neutralna językowo 
wartość słowa klu-

czowego 
Definicja 

14.  
Usługa dopasowywania 
obiektów 

spatialFeatureMat-
chingService 

Usługa umożliwiająca określenie 
obiektów przestrzennych lub ich 
części, które reprezentują ten sam 
obiekt świata realnego korzystając 
z wielu różnych źródeł danych, np. 
dopasowanie krawędzi oraz ograni-
czonego połączenia. 

15.  
Usługa dostosowania 
modelu geometrii sen-
sora 

spatialSensorGeome-
tryModelAdjustment-
Service 

Usługa umożliwiająca dostosowa-
nie modeli geometrii sensora w 
celu poprawy dopasowania obrazu 
do innych obrazów lub znanych 
pozycji w terenie. 

16.  
Usługa generalizacji 
obiektów 

spatialFeatureGenera-
lizationService 

Usługa umożliwiająca ograniczenie 
zmienności przestrzennej w danym 
zbiorze obiektów w celu zwiększe-
nia efektywności przekazu poprzez 
przeciwdziałanie niepożądanym 
efektom redukowania danych. 

17.  
Usługa konwersji mo-
deli geometrii obrazu 

spatialImageGeome-
tryModelConversion-
Service 

Usługa umożliwiająca konwersję 
danego modelu geometrii sensora 
na inny, lecz równoważny model. 

18.  
Usługa konwersji 
schematu przestrzen-
nego 

spatialCoverageVec-
torConversionService 

Usługa polegająca na zmianie re-
prezentacji przestrzennej i przejściu 
ze schematu pokrycia do schematu 
obiektów dyskretnych lub odwrot-
nie. 

19.  
Usługa konwersji 
współrzędnych 

spatialCoordinate-
ConversionService 

Usługa polegająca na przekształce-
niu współrzędnych z jednego sys-
temu współrzędnych na inny sys-
tem współrzędnych bez zmiany 
układu odniesienia. 

20.  
Usługa konwersji 
współrzędnych obrazu 

spatialImageCoordina-
teConversionService 

Usługa transformacji współrzęd-
nych lub konwersji współrzędnych 
obrazu związana ze zmianą syste-
mu współrzędnych tego obrazu. 

21.  
Usługa określania po-
zycji 

spatialPositioningSe-
rvice 

Usługa realizowana za pomocą 
urządzenia do określania pozycji, w 
celu uzyskiwania i jednoznacznego 
interpretowania informacji o pozy-
cji oraz określania, czy uzyskane 
wyniki spełniają wymagania użyt-
kowe. 

22.  Usługa określania trasy 
spatialRouteDetermi-
nationService 

Usługa polegająca na ustalaniu 
optymalnej drogi między dwoma 
wyznaczonymi punktami na pod-
stawie parametrów wejściowych 
oraz właściwości zawartych w zbio-
rze obiektów. 
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Kategoria usług Lp. Podkategoria usługi 
Neutralna językowo 
wartość słowa klu-

czowego 
Definicja 

23.  
Usługa ortorektyfika-
cyjna 

spatialOrthorectifica-
tionService 

Usługa rektyfikacji polegająca na 
przetworzeniu obrazu w celu usu-
nięcia jego zniekształceń spowo-
dowanych przez rzeźbę terenu i 
nachylenie zdjęcia. 

24.  Usługa próbkowania spatialSamplingService 

Usługa umożliwiająca pozyskanie 
danych z pewnych danych wej-
ściowych przy użyciu logicznego 
schematu próbkowania, według 
współrzędnych geograficznych lub 
płaskich. 

25.  Usługa rektyfikacji 
spatialRectificationSe-
rvice 

Usługa polegająca na przetworze-
niu obrazu w rzut prostokątny na 
wybraną płaszczyznę. 

26.  
Usługa transformacji 
współrzędnych 

spatialCoordinate-
TransformationService 

Usługa polegająca na transformacji 
współrzędnych z systemu współ-
rzędnych w jednym układzie odnie-
sienia na system współrzędnych w 
innym układzie odniesienia. 

27.  
Usługa tworzenia pod-
zbiorów 

spatialSubsettingServi-
ce 

Usługa umożliwiająca pozyskanie 
danych z wprowadzanego ich zbio-
ru dokonywane według współrzęd-
nych geograficznych lub płaskich. 

28.  
Usługa ustalania roz-
miarów 

spatialDimensionMea-
surementService 

Usługa umożliwiająca wyliczanie 
rozmiarów obiektów widocznych 
na pewnym obrazie czy też identy-
fikowalnych za pomocą innych 
geodanych. 

29.  
Usługa zmiany obsza-
rowego podziału da-
nych geograficznych 

spatialTilingChangeSe-
rvice 

Usługa umożliwiająca zmianę po-
działu na podstawowe obszary, do 
których przyporządkowane są dane 
geograficzne. 

30.  
Usługi operowania 
obiektami 

spatialFeatureManipu-
lationService 

Rejestrowanie jednego obiektu w 
innym, w jakimś obrazie lub w 
innym zbiorze danych czy współ-
rzędnych; korygowanie wzajem-
nych przesunięć, różnic ze względu 
na rotację, skalę i perspektywę. 
Sprawdzenie zgodności topologicz-
nej wszystkich obiektów z zasadami 
topologii danego zbioru obiektów 
oraz identyfikowanie lub korygo-
wanie wszelkich wykrywanych 
niezgodności. 

Usługi przetwa-
rzania geogra-
ficznego – te-

31.  
Obróbka wielopasmo-
wa obrazu 

thematicMultibandI-
mageManipulationSe-
rvice 

Usługa modyfikująca obraz przy 
użyciu wielu pasm obrazu. 
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Kategoria usług Lp. Podkategoria usługi 
Neutralna językowo 
wartość słowa klu-

czowego 
Definicja 

matyczne (the-
maticPro-
cessingService) 

32.  
Usługa generalizacji 
obiektów 

thematicFeatureGene-
ralizationService 

Usługa polegająca na generalizo-
waniu typów obiektów w zbiorze 
obiektów w celu zwiększenia efek-
tywności przekazu poprzez prze-
ciwdziałanie niepożądanym efek-
tom redukowania danych. 

33.  Usługa geokodowania 
thematicGeocodingSe-
rvice 

Usługa umożliwiająca uzupełnienie 
odniesień tekstowych opartych na 
lokalizacji o współrzędne geogra-
ficzne (lub o inne odniesienie prze-
strzenne). 

34.  
Usługa klasyfikacji 
tematycznej 

thematicClassification-
Service 

Usługa polegająca na klasyfikowa-
niu regionów danych geograficz-
nych na podstawie atrybutów te-
matycznych. 

35.  
Usługa liczenia w prze-
strzeni 

thematicSpatialCoun-
tingService 

Usługa umożliwiająca liczenie 
obiektów geograficznych. 

36.  
Usługa obliczania geo-
parametrów 

thematicGoparame-
terCalculationService 

Usługa umożliwiająca uzyskanie 
zorientowanych na aplikacje rezul-
tatów ilościowych, które nie są 
dostępne z surowych danych. 

37.  

Usługa poszukiwania 
odniesień przestrzen-
nych w dokumentach 
tekstowych 

thematicGeopar-
singService 

Usługa polegająca na skanowaniu 
dokumentów tekstowych w poszu-
kiwaniu takich odniesień do lokali-
zacji, jak nazwy miejsc, adresy, 
kody pocztowe itp., w ramach 
przygotowań do przejścia do usługi 
geokodowania. 

38.  
Usługa przetwarzania 
obrazu 

thematicImagePro-
cessingService 

Usługa polegająca na zmianie war-
tości atrybutów tematycznych 
obrazu przez zastosowanie funkcji 
matematycznej. 

39.  
Usługa tworzenia pod-
zbiorów 

temporalSubsettingSe-
rvice 

Usługa umożliwiająca pozyskanie 
danych z pewnych danych wej-
ściowych w ciągłym interwale w 
oparciu o wartości pozycji czaso-
wych. 

40.  
Usługa wykrywania 
obiektów 

thematicObjectDetec-
tionService 

Usługa polegająca na wykrywaniu 
obiektów świata realnego na obra-
zie. 

41.  
Usługa wykrywania 
zmian 

thematicChangeDetec-
tionService 

Usługa umożliwiająca ustalenie 
różnic między dwoma zbiorami 
danych, które reprezentują ten sam 
obszar geograficzny w różnym 
okresie. 

42.  
Usługa zmniejszania 
rozdzielczości 

thematicReducedReso-
lutionGenerationServi-
ce 

Usługa polegająca na zmniejszaniu 
rozdzielczości obrazu. 
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Kategoria usług Lp. Podkategoria usługi 
Neutralna językowo 
wartość słowa klu-

czowego 
Definicja 

43.  
Usługi dotyczące rozu-
mienia obrazu 

thematicImageUnder-
standingService 

Usługi zapewniające zautomatyzo-
wane wykrywanie zmian obrazu, 
różnicowanie zarejestrowanego 
obrazu, analizę znaczenia różnic i 
odpowiednie wyświetlanie oraz 
różnicowanie przyjmujące za pod-
stawę określony obszar lub model. 

44.  
Usługi operowania 
obrazem 

thematicImageMani-
pulationService 

Usługi polegające na operowaniu 
wartościami danych dotyczących 
obrazów: zmiana wartości koloru i 
kontrastu, stosowanie różnorod-
nych filtrów, operowanie rozdziel-
czością obrazu, usuwanie szumu, 
przeplot danych, korekty systemo-
wo-radiometryczne, tłumienie 
atmosferyczne, zmiany oświetlenia 
itp. 

45.  
Usługi syntetyzowania 
obrazu 

thematicImageSynthe-
sisService 

Usługi umożliwiające tworzenie lub 
transformację obrazów przy użyciu 
komputerowych modeli prze-
strzennych, transformacje perspek-
tywy oraz operowanie cechami 
obrazu dla poprawy widzialności, 
poprawy rozdzielczości lub zredu-
kowania efektów zachmurzenia lub 
zamglenia. 

46.  
Usługi w zakresie pozy-
skiwania informacji 
geograficznych 

thematicGeographicIn-
formationExtraction-
Service 

Usługi wspomagające pozyskiwanie 
informacji o terenie i obiektach 
terenowych na podstawie zobra-
zowań teledetekcyjnych. 

Usługi z zakresu 
geograficznej 
interakcji użyt-
kowników (hu-
manInterac-
tionService) 

47.  
Edytor definiowania 
łańcucha 

humanChainDefinitio-
nEditor 

Zapewnia interakcję użytkownika z 
usługą definiowania łańcucha. 

48.  
Edytor generalizacji 
obiektów 

humanFeatureGenera-
lizationEditor 

Usługa kliencka umożliwiająca 
użytkownikowi modyfikowanie 
cech kartograficznych obiektu lub 
zbioru obiektów dzięki uproszcze-
niu ich wizualizacji, przy jednocze-
snym zachowaniu ich istotnych 
elementów – przestrzenny odpo-
wiednik generalizacji. 

49.  
Edytor obiektów geo-
graficznych 

humanGeographicFea-
tureEditor 

Przeglądarka geograficzna, która 
pozwala użytkownikowi na interak-
tywne korzystanie z danych doty-
czących obiektów geograficznych. 

50.  
Edytor symboli geogra-
ficznych 

humanGeogra-
phicSymbolEditor 

Usługa kliencka umożliwiająca 
użytkownikowi wybieranie biblio-
tek symboli oraz zarządzanie nimi. 

51.  Edytor usług humanServiceEditor 
Usługa kliencka umożliwiająca 
użytkownikowi sterowanie usługa-
mi geoprzetwarzania. 
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Kategoria usług Lp. Podkategoria usługi 
Neutralna językowo 
wartość słowa klu-

czowego 
Definicja 

52.  
Menedżer procesu 
działań 

humanWorkflowE-
nactmentManager 

Zapewnia interakcję użytkownika z 
usługą wykonywania procesu dzia-
łań. 

53.  
Przeglądarka geogra-
ficzna 

humanGeogra-
phicViewer 

Usługa kliencka umożliwiająca 
użytkownikowi przeglądanie jedne-
go lub więcej zbiorów obiektów lub 
pokryć. 

54.  
Przeglądarka geogra-
ficznego arkusza kalku-
lacyjnego 

humanGeogra-
phicSpreadsheetVie-
wer 

Usługa kliencka umożliwiająca 
użytkownikowi interakcje z obiek-
tami o wielu danych oraz wykony-
wanie obliczeń podobnie jak w 
przypadku arytmetycznego arkusza 
kalkulacyjnego, lecz rozszerzonego 
o dane geograficzne. 

55.  Przeglądarka katalogu 
humanCatalogueVie-
wer 

Usługa kliencka umożliwiająca 
użytkownikowi interakcje z danym 
katalogiem w celu lokalizowania i 
przeglądania metadanych dotyczą-
cych danych geograficznych lub 
usług geograficznych oraz zarzą-
dzanie tymi metadanymi. 

56.  
Przeglądarka struktury 
danych geograficznych 

humanGeographicDa-
taStructureViewer 

Usługa kliencka umożliwiająca 
użytkownikowi uzyskanie dostępu 
do części zbioru danych w celu 
obejrzenia jego wewnętrznej struk-
tury. 

Usługi zarzą-
dzania geogra-
ficznym prze-
pływem pra-
cy/zadań (task-
Management-
Service) 

57.  
Usługa definiowania 
łańcucha 

chainDefinitionService 

Usługa polegająca na definiowaniu 
łańcucha i umożliwiająca jego reali-
zację przy pomocy usługi wykona-
nia przepływu pracy. 

58.  Usługa subskrypcji subscriptionService 

Usługa umożliwiająca użytkowni-
kom rejestrowanie się w celu 
otrzymywania powiadomień o 
wydarzeniach. 

59.  
Usługa uruchomienia 
procesu działań 

workflowEnactment-
Service 

Usługa wykonania przepływu pracy 
umożliwia interpretację danego 
łańcucha i sterowanie konkretyza-
cją występowania usług i kolejno-
ścią działań. 

Usługi zarzą-
dzania modela-
mi/informacjam
i geograficznymi 
(infoManage-
mentService) 

60.  Obsługa zamówień 
infoOrderHandlingSe-
rvice 

Usługa zapewniająca klientowi 
możliwość zamawiania produktów 
u dostawcy. 

61.  
Obsługa zamówień 
stałych 

infoStandingOrderSe-
rvice 

Specjalna obsługa zamówień, dzięki 
której użytkownik może się doma-
gać, aby produkt dotyczący danego 
obszaru geograficznego był rozpo-
wszechniany, gdy staje się dostęp-
ny. 

62.  
Usługa dostępu do 
mapy 

infoMapAccessService 
Usługa zapewniająca klientowi 
dostęp do opracowań kartograficz-
nych, tj. zobrazowań danych geo-
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Kategoria usług Lp. Podkategoria usługi 
Neutralna językowo 
wartość słowa klu-

czowego 
Definicja 

graficznych. 

63.  
Usługa dostępu do 
obiektu 

infoFeatureAccessSe-
rvice 

Usługa zapewniająca dostęp do 
zestawu obiektów i zarządzanie 
nim. 

64.  
Usługa dostępu do 
pokrycia 

infoCoverageAccessSe-
rvice 

Usługa zapewniająca klientowi 
dostęp do zestawu pokrycia i za-
rządzanie nim. 

65.  
Usługa dostępu do 
produktów 

infoProductAccessSe-
rvice 

Usługa zapewniająca dostęp do 
zestawu produktów geograficznych 
i zarządzanie nim. 

66.  
Usługa dotycząca ty-
pów obiektów 

infoFeatureTypeServi-
ce 

Usługa zapewniająca klientowi 
dostęp do zestawu definicji typów 
obiektów i zarządzanie nimi. 

67.  Usługa gazetera infoGazetteerService 

Usługa zapewniająca dostęp do 
katalogu wystąpień danej klasy lub 
klas zjawisk świata realnego, przy 
czym katalog ten zawiera pewne 
informacje o położeniu. 

68.  Usługa katalogowa infoCatalogueService 
Usługa, która umożliwia wyszuki-
wanie metadanych oraz zarządza-
nie nimi. 

69.  Usługa opisu sensora 
infoSensorDescription-
Service 

Usługa zapewniająca opis sensora 
pokrycia, łącznie z lokalizacją i 
orientacją sensora, jak też charak-
terystyką geometryczną, dyna-
miczną i radiometryczną do celów 
geoprzetwarzania. 

70.  Usługa rejestru infoRegistryService 
Usługa zapewniająca dostęp do 
zestawu metadanych dotyczących 
typów. 

 

4.3.5 Skala równorzędna 

Poniższa lista przedstawia dopuszczalne wartości elementu ISO19115 equivalentScale, określone 

przez Profil. Szczegółowa definicja elementu metadanych znajduje się w rozdziale 4.1.6.2. 

Lp. 
Skala równorzędna 

(equivalentScale) 
Definicja wartości 

1.  500 skala 1:500 

2.  1000 skala 1:1000 

3.  2000 skala 1:2000 

4.  5000 skala 1:5000 

5.  10000 skala 1:10 000 

6.  25000 skala 1:25 000 
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7.  50000 skala 1:50 000 

8.  100000 skala 1:100 000 

9.  150000 skala 1:150 000 

10.  200000 skala 1:200 000 

11.  250000 skala 1:250 000 

12.  300000 skala 1:300 000 

13.  350000 skala 1:350 000 

14.  400000 skala 1:400 000 

15.  450000 skala 1:450 000 

16.  500000 skala 1:500 000 

 

4.3.6 Metoda reprezentacji przestrzennej 

Poniższa lista przedstawia dopuszczalne wartości elementu ISO19115 spatialRepresentationType, 

określone przez Profil. Szczegółowa definicja elementu metadanych znajduje się w rozdziale 4.1.6.3. 

Lp. 
Metoda reprezentacji przestrzennej 

(spatialRepresentationType) 
Definicja wartości 

17.  vector 
do reprezentowania danych geograficznych używane są dane 

wektorowe 

18.  grid 
do reprezentowania danych geograficznych używane są dane 

siatki 

  

4.3.7 Rola jednostki odpowiedzialnej 

Poniższa lista przedstawia role jednostki odpowiedzialnej. Została ona umieszczona w rozporządzeniu 

KE nr 1205/2008, w części D.6 i stanowi ona bezpośrednie mapowanie listy kodowej CI_RoleCode 

normy ISO19115 (B.5.5) 

Wartości z poniższej listy stosuje się jako role jednostek odpowiedzialnych. Lista dotyczy elementu 

metadanych opisanego w rozdziale 4.1.9.2. 

Lp. Rola jednostki odpowiedzialnej 
Wartość elementu  

role 
Definicja wartości 

1.  Dostawca zasobu resourceProvider Jednostka dostarczająca zasób. 

2.  
Administrator 

 
custodian 

Jednostka przyjmująca odpowiedzialność 

za dane oraz zapewniająca właściwą opie-

kę i utrzymanie zasobu. 

3.  Właściciel  owner Jednostka, która jest właścicielem zasobu. 

4.  Użytkownik user Jednostka, która korzysta z zasobu. 

5.  Dystrybutor distributor Jednostka rozpowszechniająca zasób 

6.  Twórca originator Jednostka, która utworzyła zasób. 
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7.  
Punkt kontaktowy 

 
pointOfContact 

Jednostka, z którą można się kontaktować 

w celu uzyskania wiedzy o zasobie lub o 

sposobie nabycia zasobu. 

8.  Główny badacz principalInvestigator 

Najważniejsza jednostka odpowiedzialna za 

pozyskiwanie informacji i prowadzenie 

badań. 

9.  Jednostka przetwarzająca processor 
Jednostka, która przetworzyła dane w taki 

sposób, że zasób uległ zmianie. 

10.  Wydawca publisher Jednostka, która opublikowała zasób. 

11.  Autor author Jednostka, która zredagowała zasób. 

 

4.3.8 Nazwa formatu 

Poniższa lista przedstawia możliwe do opisu formaty danych. Wartości z poniższej listy stosuje się 

jako nazwy formatu. Lista dotyczy elementu metadanych opisanego w rozdziale 4.1.11.1. 

Lp. 
Nazwa formatu 

(name) 

1.  SHP (ESRI Shapefile) 

2.  GML (Geography Markup Language) 

3.  XML (Extensible Markup Language) 

4.  PDF 

5.  DOC 

6.  DOCX 

7.  GeoTiff 

8.  Tiff 

9.  Jpg 

10.  Png 

11.  Bmp 

 

4.3.9 Etap procedury planistycznej 

W podrozdziałach 4.3.9.1, 4.3.9.2, 4.3.9.3, 4.3.9.4, 4.3.9.5, znajdują się listy dopuszczalnych wartości 

elementu metadanych semantycznych Etap procedury planistycznej (spatialPlanDevelopmentStage; 

rozdział 4.2.1). Listy te, stosuje się odpowiednio do opisywanego metadanymi rodzaju aktu planowa-

nia przestrzennego (jego części graficznej). 
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4.3.9.1 Etapy dla Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

Lp. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

Etap procedury planistycznej 
(spatialPlanDevelopmentStage) 

1.  podjęcie przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

2.  sporządzenie projektu planu  

3.  
rozpatrzenie wniesionych uwag i uzyskanych opinii, uwzględnienie uzyskanych uzgodnień oraz 
wprowadzenie zmian w projekcie planu 

4.  uchwalenie planu 

5.  procedura zakończona 

 

4.3.9.2 Etapy dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

dla Ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związ-

ku metropolitalnego 

Lp. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku 

metropolitalnego 

Etap procedury planistycznej 
(spatialPlanDevelopmentStage) 

1.  podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium 

2.  sporządzenie projektu studium 

3.  wprowadzenie zmian wynikających z opinii i uzgodnień 

4.  rozpatrzenie wniesionych uwag i wprowadzenie zmian w projekcie studium 

5.  rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag i uchwalenie studium 

6.  procedura zakończona 

 

4.3.9.3 Etapy dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Etap procedury planistycznej 
(spatialPlanDevelopmentStage) 

1.  podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego 

2.  sporządzenie projektu planu miejscowego z uwzględnieniem ustaleń suikzp gminy 

3.  wprowadzenie zmian wynikających z opinii i uzgodnień 

4.  rozpatrzenie wniesionych uwag i wprowadzenie zmian w projekcie planu miejscowego 

5.  rozstrzygnięcie nieuwzględnionych uwag i uchwalenie planu miejscowego 

6.  procedura zakończona 
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4.3.9.4 Etapy dla Miejscowego planu rewitalizacji 

Lp. 

Miejscowy plan rewitalizacji 

Etap procedury planistycznej 
(spatialPlanDevelopmentStage) 

1.  
podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu rewi-
talizacji 

2.  sporządzenie projektu miejscowego planu rewitalizacji 

3.  wprowadzenie zmian wynikających z opinii i uzgodnień 

4.  
rozpatrzenie wniesionych uwag i wprowadzenie zmian w projekcie miejscowego planu rewita-
lizacji 

5.  rozstrzygnięcie nieuwzględnionych uwag i uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji 

6.  procedura zakończona 

 

4.3.9.5 Etapy dla Miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych 

Lp. 

Miejscowy plan odbudowy obiektów budowlanych 

Etap procedury planistycznej 
(spatialPlanDevelopmentStage) 

1.  sporządzenie projektu miejscowego planu odbudowy 

2.  
rozpatrzenie wniesionych uwag i wprowadzenie zmian w projekcie miejscowego planu odbu-

dowy 

3.  uchwalenie miejscowego planu odbudowy 

4.  procedura zakończona 
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5 Model UML metadanych Profilu 

W niniejszym rozdziale zamieszczono dokumentację Profilu w postaci diagramów UML.  

Dokumentacja UML Profilu, w zakresie metadanych standardowych składa się z 10 diagramów, kolej-

no uszczegóławiających opis sekcji i elementów metadanych, jak i relacji między nimi. Zachowano 

kolejność prezentacji jak w normie ISO19115: 

1) Informacja o zbiorze encji metadanych 

2) Informacja o identyfikacji 

3) Informacja o ograniczeniach 

4) Ogólna ocena jakości zasobu i historia zasobu 

5) Informacje o utrzymaniu 

6) Informacje o systemie odniesienia 

7) Informacje o dystrybucji 

8) Informacje o przytoczeniu, stronie odpowiedzialnej oraz pozostałe dziedziny 

Przy odpowiednich klasach jak i atrybutach wskazane zostały zasady ich wystąpienia, jak i wartości – 

reguły walidacji.  

Dokumentacja UML Profilu, w zakresie metadanych semantycznych składa się z 1 diagramu klas. 
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5.1 Metadane standardowe 

5.1.1 Informacja o zbiorze encji metadanych 

 

class 1. Informacje o zbiorze encj i metadanych

MD_Distribution

MD_Metadata

+ characterSet: MD_CharacterSetCode [0..1] = "utf8"

+ contact: CI_ResponsibleParty [1..*]

+ dateStamp: Date

+ fi leIdentifier: CharacterString

+ hierarchyLevel: MD_ScopeCode

+ hierarchyLevelName: SpatialPlanDocType

+ language: OfficialEULanuagesList = pol

+ metadataStandardName: CharacterString = ISO19115

+ metadataStandardVersion: CharacterString = 2003/Cor.1:2006

MD_ReferenceSystemMD_Identification

DQ_DataQuality

Typ zasobu (hierarchyLevel) musi posiadać wartość 

'dataset' (zbiór danych przestrzennych lub 'service' 

(usługa danych przesetrzennych).

Unikalny identyfikator rekordu (pliku) metadanych 

(fileIdentifier): należy używać identyfikatora w formie 

UUID (Universally Unique Identifier).

+identificationInfo
1..*

+dataQualityInfo 1

+referenceSystemInfo 1..*

+distributionInfo 0..1
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5.1.2 Infor-

macja o identy-

fikacji 

 

 

 

 

class 2.1 Informacje o identyfikacj i

Kategoria tematyczna (topicCategory): musi wystąpić w przypadku opisu zbiorów danych przestrzennych. Element musi mieć 

wartość 'planningCadastre'.

Geograficzny prostokąt ograniczający (EX_GeographicBoundingBox): musi wystąpić w rekordzie metadanych usługi danych 

przestrzennych co najmniej jeden raz, jeżeli usługa posiada określony zasięg geograficzny.

Rozdzielczośc przestrzenna (spatialResolution): musi wystąpić w postaci mianownika skali (equivalentScale) dla zbiorów danych 

przestrzennych. Dla usług musi wystąpić w postaci długości (rozdzielczości przestrzennej) jeżeli istnieje ograniczenie rozdzielczości 

danych publikowanych przez tę usługę.

Kodowanie znaków (characterSet): musi wystąpić, jeżeli kodowanie użyte w zbiorze danych nie jest kodowaniem opartym na 

UTF-8.

MD_Constraints

MD_Keywords

MD_MaintenanceInformation

MD_Metadata

MD_Identification

+ abstract: CharacterString

+ citation: CI_Citation

+ pointOfContact: CI_ResponsibleParty [2..*]

+ status: MD_ProgressCode

MD_DataIdentification

+ characterSet: MD_CharacterSetCode [0..*]

+ extent: EX_Extent [1..*]

+ language: OfficialEULanuagesList = pol {readOnly}

+ spatialRepresentationType: MD_SpatialRepresentationTypeCode [1..*]

+ spatialResolution: MD_Resolution [1..*]

+ topicCategory: MD_TopicCategoryCode = planningCadastre {readOnly}

Organizacja odpowiedzialna (pointOfContact): powinny zostać wskazane co najmniej dwie organizacje, posiadające role: 

-custodian (strona, która przyjmuje na siebie odpowiedzialność  i obowiązek za dane oraz zapewnia właściwą opiekę i 

utrzymanie zasobu) - dla jednostki samorządu terytorialnego,

-originator (strona, która utworzyła zasób) - dla pracowania planistyczna, która utworzyła akt.

Sprzężony zasób (operatesOn): 

element musi wystąpić, jeżeli 

dostępne są powiązania ze 

zbiorami danych, które są 

wykorzystywane w ramach danej 

usługi.

Słowo kluczowe (keyword): element musi wystąpić w ramach rekordu metadanych

- opisującego zbiór -  co najmniej cztery razy,

- opisującego usługę - co najmniej pięć razy.

Jeżeli rekord metadanych opisuje zbiór danych przestrzennych (Keywords_DS), użyte musi zostać, co najmniej jedno słowo kluczowe z ogólnego, wielojęzycznego tezaurusa środowiskowego GEMET 

(https://www.eionet.europa.eu/gemet) oraz co najmniej 3 słowa kluczowe z Polskiego Tezaurusa Planistycznego POLPLAN. Wśród słów kluczowych pochodzących ze słownika GEMET, użyte musi zostać słowo 

„Zagospodarowanie przestrzenne”. 

Jeżeli rekord metadanych opisuje usługę danych przestrzennych (Keywords_SRV), użyte musi zostać co najmniej jedno słowo kluczowe z klasyfikacji określonej w Części D 4 Rozporządzenia KE nr 1205/2008, co 

najmniej jedno słowo kluczowe z wielojęzycznego tezaurusa środowiskowego GEMET oraz co najmniej 3 słowa kluczowe z Polskiego Tezaurusa Planistycznego POLPLAN. Wśród słów kluczowych pochodzących ze 

słownika GEMET, użyte musi zostać słowo „Zagospodarowanie przestrzenne”. 

Standardowy słownik źródłowy (thesaurusName): element musi wystąpić w rekordzie metadanych, jeżeli słowo/a kluczowe pochodzi z kontrolowanego słownika.

SV_Serv iceIdentification

+ serviceType: INSPIREServiceType

Keywords_DS

+ keyword: CharacterString [4..*]

+ thesaurusName: CI_Citation [2..*] Keywords_SRV

+ keyword: CharacterString [5..*]

+ thesaurusName: CI_Citation [3..*]

+resourceMaintenance

1

+resourceConstraints

1..*

+operatesOn0..*

+descriptiveKeywords 1..*

+identificationInfo

1..*
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 class 2.2 Informacje o identyfikacj i

«CodeList»

MD_ProgressCode

+ underDevelopment

+ completed

+ obsolete

«Union»

MD_Resolution

+ equivalentScale: MD_RepresentativeFraction

+ distance: Distance

MD_Representativ eFraction

+ denominator: Integer

«CodeList»

MD_SpatialRepresentationTypeCode

+ grid

+ vector

Lista ograniczona do 3 elementów:

- akt planowania przestrzennego w opracowaniu 

(underDevelopment)

- akt planowania przestrzennego obowiązujący (completed)

- akt planowania przestrzennego archiwalny (obsolete)

Lista ograniczona do 2 elementów, 

mających znaczenie dla aktów 

planowania przestrzennego.

EX_Extent

+ description: CharacterString [0..1]

EX_GeographicExtent

EX_GeographicExtent

EX_GeographicBoundingBox

+ westBoundLongitude: Decimal

+ eastBoundLongitude: Decimal

+ southBoundLatitude: Decimal

+ northBoundLatitude: Decimal

Wartości elementu muszą spełniać warunki:

⦁ -180.00 <= westBoundLongitude <= 180.00    

⦁ -180.00 <= eastBoundLongitude <= 180.00    

⦁ -90.00 <= southBoundingLatitude <= 90.00    

⦁ -90.00 <= northBoundingLatitude <= 90.00    

⦁ southBoundingLatitude <= northBoundingLatitude    

Długość (Distance): wyrażająca rozdzielczość  za pomocą wartości liczbowej wynikającej z 

przyjętej jednostki długości jest obowiązkowa dla usług danych przestrzennych jeżeli występuje 

ograniczenie rozdzielczości publikowanych danych.

Skala równorzędna (equivalentScale): wyrażona za pomocą liczby całkowitej stanowiącej 

mianownik skali jest obligatoryjna dla zbiorów danych przestrzennych (skala części graficznej 

aktu planowania przestrzennego).

EX_TemporalExtent

+ extent: TM_Primitive [0..1]

Zakres czasowy (temporalElement/extent): służy do dokumentowania 

okresu obowiązywania aktu planowania przestrzennego w postaci 

dwu dat: daty rozpoczęcia obowiązywania oraz daty utraty mocy.

+temporalElement0..1

+geographicElement 0..*
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class 2.3 Informacje o identyfikacj i

«enumeration»

MD_TopicCategoryCode

 farming

 biota

 boundaries

 climatologyMeteorologyAtmosphere

 economy

 elevation

 environment

 geoscientificInformation

 health

 imageryBaseMapsEarthCover

 intell igenceMilitary

 inlandWaters

 location

 oceans

 planningCadastre

 society

 structure

 transportation

 util itiesCommunication

«CodeList»

MD_CharacterSetCode

+ ucs2

+ ucs4

+ utf7

+ utf8

+ utf16

+ 8859part1

+ 8859part2

+ 8859part3

+ 8859part4

+ 8859part5

+ 8859part6

+ 8859part7

+ 8859part8

+ 8859part9

+ 8859part10

+ 8859part11

+ (reservedforfutureuse)

+ 8859part13

+ 8859part14

+ 8859part15

+ 8859part16

+ jis

+ shiftJIS

+ eucJP

+ usAscii

+ ebcdic

+ eucKR

+ big5

+ GB2312

«CodeList»

INSPIREServ iceType

+ discovery

+ view

+ download

+ transformation

+ other

«CodeList»

INSPIREServ iceClassification

+ (Załącznik D.4. Rozporządzenie KE nr 1205/2008)
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5.1.3 In-

formacja o 

ogranicze-

niach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

class 3. Informacje o ograniczeniach

«CodeList»

MD_RestrictionCode

{root}

+ copyright

+ patent

+ patentPending

+ trademark

+ license

+ intellectualPropertyRights

+ restricted

+ otherRestrictions

MD_Constraints

+ useLimitation: CharacterString [1..*]

MD_Identification

«CodeList»

MD_ClassificationCode

{root}

+ unclassified

+ restricted

+ confidential

+ secret

+ topSecret

MD_SecurityConstraints

+ classification: MD_ClassificationCode

Należy udokumentować otherConstraints jeżeli 

accessConstraints = "otherRestrictions"

MD_LegalConstraints

+ accessConstraints: MD_RestrictionCode [1..*]

+ otherConstraints: CharacterString [1..*]

Wrunki dotyczące dostępu i użytkowania (useLimitation): jeżeli 

żadne warunki nie mają zastosowania odnośnie dostępu do 

zasobu i jego użytkowania, niezbędny jest wpis „brak warunków”.

Jeżeli warunki są nieznane, należy wpisać „warunki nieznane”.

Ograniczenia w publicznym dostępie (accessConstraints, 

otherConstraints, classification): co najmniej jeden z trzech 

elementów musi zostać udokumentowany.

+resourceConstraints 0..*



 

 

 
str. 86 z 93 

Umowa nr DPP-U-201/2016 z dnia 14.12.2016 na opracowanie branżowego profilu metadanych zbiorów oraz usług  
danych przestrzennych w zakresie tematu Zagospodarowanie Przestrzenne 

5.1.4 Ogólna 

ocena jakości za-

sobu i historia 

zasobu 

 

 

class 4. Ogólna ocena jakości zasobu i historia zasobu

DQ_Element

+ result: DQ_Result [1..2]

DQ_DataQuality

+ scope: DQ_Scope

MD_Metadata

DQ_Result

DQ_ConformanceResult

+ specification: CI_Citation

+ pass: Boolean

+ explanation: CharacterString [0..1]

LI_Lineage

+ statement: CharacterString [0..1]

Specyfikacja (specification) musi wystąpić w rekordzie metadanych co najmniej jeden raz.

Dla zapewnienia zgodności z INSPIRE, należy zapewnić informację o zgodności z rozporządzeniem KE 

nr 1089/2010 w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Dla usług danych przestrzennych będących usługami sieciowymi INSPIRE należy zapewnić odniesienie 

do odpowiednich przepisów implementacyjnych INSPIRE

Stopień zgodności (pass): zgodnie z wymaganiami INSPIRE moze przyjmować wartości:

⦁ zgodny: true   

⦁ niezgodny: false   

⦁ brak informacji o zgodności: nilReason=”unknown” (jako atrybut)   

Pochodzenie/historia zasobu (statement): w ramach wartości elementu należy umieszczać (dopisywać) tytuły (title) aktów zmieniających (o ile akty 

takie powstały), kolejne daty ostatniej aktualizacji (date-revision), które związane są z powstawaniem aktów zmieniających opisywany metadanymi 

akt planowania przestrzennego. Obok daty należy wskazywać identyfikator rekordu metadanych UUID (fileIdentifier) aktu zmieniającego.

Za pomocą elementu należy w sposób analogiczny (j.w.) dokumentować również  daty uprawomocnienia się wyroków sądu o unieważnieniu części 

aktu (podawana jest data odpowiednio: wejścia w życie zmian albo data uprawomocnienia się wyroku sądu).

+dataQualityInfo
0..*

+report

1..*

+lineage 0..1
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5.1.5 Informacje o utrzymaniu 

 

 

 

class 5. Informacje o utrzymaniu

MD_MaintenanceInformation

+ maintenanceAndUpdateFrequency: MD_MaintenanceFrequencyCode = asNeeded {readOnly}

MD_DataIdentification
«CodeList»

MD_MaintenanceFrequencyCode

+ continual

+ daily

+ weekly

+ fortnightly

+ monthly

+ quarterly

+ biannually

+ annually

+ asNeeded

+ irregular

+ notPlanned

+ unknown

+resourceMaintenance 0..*
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5.1.6 Informacje o systemie odniesienia 

 

 

 

class 6. Informacje o systemie odniesienia

MD_Metadata

MD_ReferenceSystem

+ referenceSystemIdentifier: RS_Identifier [1..*]

MD_Identifier

+ code: CharacterString

RS_Identifier

+ codeSpace: CharacterString [0..1]

System odniesień przestrzennych (referenceSystemIdentifier): musi wystąpić w 

rekordzie metadanych zbioru danych.

+referenceSystemInfo 1..*
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5.1.7 Informacje o dystrybucji 

 

 

 

class 7. Informacje o dystrybucj i

MD_Format

+ name: FormatName

+ version: CharacterString

MD_Distribution

MD_DigitalTransferOptions

+ onLine: CI_OnlineResource [0..*]

MD_Metadata

Adres zasobu (linkage): element musi wystąpić, jeżeli jest dostępny URL 

umożliwiający uzyskanie szerszych informacji na temat zasobu lub na temat 

usług związanych z dostępem.

Jeżeli zasoby udostępniane są przez usługę przeglądania (WMS lub WMTS) i/lub 

pobierania (WFS/ATOM), należy obowiązkowo podać adresy, prowadzące do 

metadanych Capabilities tych usług.

Jeżeli znany jest adres URL (link) do części tekstowej aktu, jako wartość elementu 

należy obowiązkowo wskazać ten adres.

«datatype»

CI_OnlineResource

+ linkage: URL [1..*]

+ description: CharacterString [0..1]

«CodeList»

FormatName

+ (reservedforfutureuse)

+ SHP (ESRI Shapefile)

+ GML (Geography Markup Language)

+ XML (Extensible Markup Language)

+ PDF

+ DOC

+ DOCX

+ GeoTiff

+ Tiff

+ Jpg

+ Png

+ Bmp

+distributionInfo 0..1

+distributionFormat

1..*

+transferOptions 0..*
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5.1.8 Informacje 

o przytoczeniu, 

stronie odpowie-

dzialnej oraz pozo-

stałe dziedziny 

 

 

  

class 8. Informacje o przytoczeniu, stronie odpowiedzialnej  oraz pozostałe dziedziny

«CodeList»

CI_DateTypeCode

+ creation

+ publication

+ revision

«datatype»

CI_Date

+ date: Date

+ dateType: CI_DateTypeCode

«datatype»

CI_ResponsibleParty

+ organisationName: CharacterString [0..1]

+ contactInfo: CI_Contact [0..1]

+ role: CI_RoleCode

«CodeList»

CI_RoleCode

+ resourceProvider

+ custodian

+ owner

+ user

+ distributor

+ originator

+ pointOfContact

+ principalInvestigator

+ processor

+ publisher

+ author

«datatype»

CI_Contact

+ phone: CI_Telephone

+ address: CI_Address

+ onlineResource: CI_OnlineResource [0..1]

URL
«CodeList»

CI_OnLineFunctionCode

+ download

+ information

+ offl ineAccess

+ order

+ search

«datatype»

CI_Citation

+ title: CharacterString

+ date: CI_Date [1..*]

«datatype»

CI_OnlineResource

+ linkage: URL [1..*]

+ description: CharacterString [0..1]

+ function: CI_OnLineFunctionCode [0..1]

«datatype»

CI_Address

+ deliveryPoint: CharacterString [0..*]

+ city: CharacterString [0..1]

+ administrativeArea: CharacterString [0..1]

+ postalCode: CharacterString [0..1]

+ country: CharacterString [0..1]

+ electronicMailAddress: CharacterString [1..*]

«datatype»

CI_Telephone

+ voice: CharacterString [1..*]

+ facsimile: CharacterString [0..*]

«CodeList»

MD_ScopeCode

+ dataset

+ service

«CodeList»

SpatialPlanDocType

+ (reservedforfutureuse)

+ plan zagospodarowania przestrzennego województwa

+ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

+ ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego

+ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

+ miejscowy plan rewitalizacji

+ miejscowy plan odbudowy obiektów budowlanych

«CodeList»

OfficialEULanuagesList

+ ISO639-2
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5.2 Metadane semantyczne 

class 9. Metadane semantyczne

MD_Metadata

Klasa odnosi się do kompletnego 

rekordu metadanych Profilu, 

zgodnego z ISO19115/ISO191139.

SemanticMetadata

+ spatialPlanDevelopmentStage: CharacterString

+ spatialPlanStatus: SpatialPlanStatusValue

GeoDCAT-AP RDF Metadata

Metadane semantyczne dziedziczą wszystkie elementy 

metadanych ISO19115/ISO19139 Profilu.

Metadne semantyczne powstają przez transformację 

metadanych ISO19115/ISO19139 (XML) Profilu, zgodnie z 

mapowaniem określonym w specyfikacji GeoDCAT-AP.

Etap procedury planistycznej (spatialPlanDevelopmentStage): jako wartości 

elementu należy wykorzystać listy kodowe głównych etapów procedury 

planistycznej, odpowiednie dla opisywanych dokumentów planistycznych.

Aktalny status zasobu (spatialPlanStatus): element jest w relacji 1:1 do 

elementu metadanych 'status' (ISO19115: 28) . Wartość elementu wyrażana 

jest w sposób formalny i literalny (SpatialPlanStatusValue).

«CodeList»

SpatialPlanStatusValue

+ akt planowania przestrzennego w opracowaniu

+ akt planowania przestrzennego obowiązujący

+ akt planowania przestrzennego archiwalny
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6 Zasady walidacji metadanych 

6.1 Walidacja metadanych standardowych 

6.1.1 Walidacja względem schematów ISO19139 

Dokument [TG DSMD], przytacza powszechne wymagania stawiane metadanym bazującym na profilu 

INSPIRE, opracowanym zgodnie z ISO19139. Wymagania te mówią, iż rekordy metadanych INSPIRE, 

a w ślad za nimi naturalnie również rekordy Profilu, powinny zostać opracowane w języku XML (roz-

szerzalny język znaczników) i powinny mieć strukturę, która da się poprawnie zwalidować względem 

jednego ze schematów XSD: 

 OpenGIS Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Application Profile, Version 1.0.0, 

OGC 07-045, 2007 (CSW2 AP ISO) dostępnego pod adresem http://inspire.ec.europa.eu/draft-

schemas/inspire-md-schemas/ 

 ISO/TS 19139:2007, Geographic information – Metadata – XML schema implementation, 

dostępnego w repozytorium ISO pod adresem http://www.isotc211.org/2005/gmd/gmd.xsd 

 ISO/TS 19139:2007, Geographic information – Metadata – XML schema implementation, 

dostępnego w repozytorium OGC pod adresem 

http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd 

Walidacja metadanych XML Profilu pod względem zgodności z wybranym schematem XSD może być 

wykonywana za pomocą dowolnych narzędzi obsługujących takie procesy. Dzięki takiemu podejściu 

twórcy metadanych mogą w razie potrzeby zastosować elementy wykraczające poza Profil, zachowu-

jąc z nim zgodność. Do walidacji zalecane jest wykorzystywanie profesjonalnych narzędzi. 

Opisana wyżej walidacja stanowi pierwszy etap kontroli metadanych, pozwalający określić ich zgod-

ność z wymaganiami normatywnymi. 

6.1.2 Walidacja względem wymagań szczegółowych Profilu 

W rozdziale 4, w ramach szczegółowego opisu elementów metadanych zdefiniowane zostały specy-

ficzne dla Profilu reguły walidacji oraz wymagania implementacyjne. Dotyczą one w szczególności 

ograniczeń wartości elementów, wynikających z zastosowania list kodowych i enumeracji opisanych 

w rozdziale 4.3). Reguły i wymagania te stanowią uszczegółowienie zasad określonych przez schema-

ty, o których mowa w rozdziale 6.1.1 i zostaną one zaimplementowane bezpośrednio w narzędziu 

walidatora, w którym wdrożony zostanie Profil.  

Podejście oraz metody realizacji tychże reguł zostały określone w dokumencie Wytyczne implemen-

tacyjne Profilu2 metadanych, za pomocą matrycy reguł walidacji i komunikatów o błędach. 

                                                           

2
 dokumentacja o charakterze ogólnym pozwalającym na implementację Profilu przy wykorzystania dowolnego 

rozwiązania aplikacyjnego (produkt Etapu II) 

http://inspire.ec.europa.eu/draft-schemas/inspire-md-schemas/
http://inspire.ec.europa.eu/draft-schemas/inspire-md-schemas/
http://www.isotc211.org/2005/gmd/gmd.xsd
http://schemas.opengis.net/iso/19139/20070417/gmd/gmd.xsd
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Opisana wyżej walidacja stanowi drugi etap kontroli metadanych, pozwalający określić ich zgodność 

z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Profil metadanych. 

6.2 Walidacja metadanych semantycznych 

Metadane semantyczne opracowane w języku RDF należy poddać walidacji, za pomocą narzędzi udo-

stępnianych przez World Wide Web Consortium (W3C). Pod adresem 

https://www.w3.org/RDF/Validator/ dostępny jest oficjalny webowy walidator, który wspiera naj-

nowszą specyfikację standardu RDF. 

Dostępny jest również walidator, który pozwala zweryfikować metadane RDF pod kątem zgodności ze 

specyfikacją GeoDCAT-AP. Adres walidatora to https://validator.dcat-editor.com/. Należy zaznaczyć, 

iż jest to walidator firmy MetaSolutions i nie posiada statusu oficjalnego walidatora, uznanego przez 

KE. 

https://www.w3.org/RDF/Validator/
https://validator.dcat-editor.com/

