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1 Objaśnienia wyrażeń, skrótów i oznaczeń 

 

Skrót / wyraże-

nie 
Objaśnienie 

Wykonawca 
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteli-

gencji 

Zamawiający Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

Strony Zamawiający i Wykonawca 

Profil lub Profil 

metadanych 

Profil metadanych dla tematu Zagospodarowanie Przestrzenne, powstający w 

ramach realizacji umowy nr DPP-U-201/2016 

Narzędzia GGK, 

edytor GGK, wa-

lidator GGK 

Narzędzia utworzone i udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartogra-

fii (Głównego 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 opracowaniu branżowego profilu metadanych zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych w zakresie tematu Zagospodarowanie Przestrzenne 

GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

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, Ver-

sion 1.0.0, OGC 07-045, 2007 

[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 Euro-pean 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 Wstęp 

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje prac wykonanych w Części 6, Fazy V Zadania (zgodnie z 

zapisami Finalnej koncepcji realizacji zamówienia v.2.2), polegającego na opracowaniu branżowego 

profilu metadanych zbiorów oraz usług danych przestrzennych w zakresie tematu Zagospodarowanie 

Przestrzenne (zwanego dalej Profilem lub Profilem metadanych). 

Niniejszy dokument jest piątym z ośmiu produktów, określonych w rozdziale 3.2.1 Finalnej koncepcji 

realizacji zamówienia, zdefiniowanym jako: 

Podręcznik tworzenia metadanych z wykorzystaniem Profilu w narzędziach GGK, umożliwiający przej-

ście całej procedury opracowania metadanych „krok po kroku”, zawierający zrzuty ekranowe. 
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3 Załozenia i forma podręcznika 

Niniejszy rozdział opisuje formę oraz podejście zastosowane do opracowania podręcznika „krok po 

kroku”, tworzenia metadanych za pomocą edytora metadanych GGK, dla wszystkich objętych Profilem 

Zasobów. Tworzenie metadanych polega na wprowadzeniu w formularzu edytora odpowiednich war-

tości elementów metadanych, a następnie ich zapisie we właściwej strukturze danych o określonym 

formacie. Zadaniem przeciętnego użytkownika, tworzącego metadane za pomocą edytora jest jedynie 

pozyskanie i wprowadzenie właściwych informacji. 

Opisany w kolejnych rozdziałach proces tworzenia metadanych został, dla zapewnienia większej kla-

rowności, rozdzielony na dwa typy zasobów: zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych prze-

strzennych. Proces obejmuje wszystkie elementy metadanych Profilu. Ich kolejność wynika ze specyfiki 

edytora metadanych i jest różna od kolejności ich przedstawienia w dokumencie profilu. Dla każdego 

elementu zapewniono opis, objaśniający użycie, obowiązujące zasady stosowania, dodatkowe uwa-

runkowania wartości, jak i przykłady, zapewniające odniesienie dla wprowadzania poprawnych warto-

ści jak również zrzut ekranowy z edytora metadanych. Treść poniższa stanowi zatem podręcznik two-

rzenia metadanych „krok po kroku” w edytorze metadanych GGK w profilu dla tematu Zagospodaro-

wanie przestrzenne dla dowolnych zainteresowanych użytkowników. 

Zasadnicza część niniejszego opracowania przedstawiona została w formie zestawienia: 

 tabel zawierających dwie główne części: opis sposobu i zasady użycia elementów oraz przykłady 

wartości elementów dla odpowiednich zasobów: 

 dla zbiorów danych przestrzennych 

Sposób i zasady 

użycia elementu 

NAZWA_ELEMENTU_METADA-

NYCH (ID_w_Profilu) 

Opis elementu. 

Opis zasad użycia elementu. 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW Przykład 1 wartości elementu dla PZPW Przykład 2 wartości elementu dla PZPW 

SUiKZPG Przykład 1 wartości elementu dla SUiKZPG Przykład 2 wartości elementu dla SUiKZPG 

RSUiKZPZM Przykład 1 wartości elementu dla RSUiKZPZM Przykład 2 wartości elementu dla RSUiKZPZM 

MPZP Przykład 1 wartości elementu dla MPZP Przykład 2 wartości elementu dla MPZP 

MPR Przykład 1 wartości elementu dla 

MPR 

Przykład 2 wartości elementu dla 

MPZP 

Przykład 3 wartości elementu dla 

MPZP 

MPOOB Przykład 1 wartości elementu dla MPOOB Przykład 2 wartości elementu dla MPOOB 

 dla usług danych przestrzennych 

Sposób i zasady 

użycia elementu 

NAZWA_ELEMENTU_METADA-

NYCH (ID_w_Profilu) 

Opis elementu. 

Opis zasad użycia elementu. 

 UW Przykład 1 wartości elementu dla UW Przykład 2 wartości elementu dla UW 

UPRZ Przykład 1 wartości elementu dla UPRZ Przykład 2 wartości elementu dla UPRZ 

UPOB Przykład 1 wartości elementu dla UPOB Przykład 2 wartości elementu dla UPOB 

 zrzutów ekranowych z edytora, jednoznacznie pokazujących jak wprowadzić wartość danego ele-

mentu metadanych. 
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Na zrzutach ekranowych, obrazujących użycie elementu w edytorze zawsze wykorzystywany jest jeden 

z przykładów zamieszczonych w tabeli.  

W opisie każdego z elementów znajduje się numer elementu w normie ISO19115 oraz jego nazwa w 

języku angielskim, np. 360.title. W wybranych miejscach oznaczono odpowiednio odniesienia do 

normy ISO19119. 

W tabelach zastosowano następujące oznaczenia: 

 PZPW - plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

 SUiKZPG - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

 RSUiKZPZM – ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

związku metropolitalnego 

 MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 MPR - miejscowy plan rewitalizacji 

 MPOOB - miejscowy plan odbudowy obiektów budowlanych 

 UW - usługa wyszukiwania (discovery) 

 UPRZ - usługa przeglądania (view) 

 UPOB - usługa pobierania (download). 

Opis użycia elementów Profilu rozpoczyna się od wskazania nazwy oraz identyfikatora elementu w 

dokumencie Profilu. Umożliwia to łatwą identyfikację i uzyskanie szczegółowych technicznych infor-

macji o elementach w razie potrzeby. 

UWAGA: Podane w tabelach, jak i na zrzutach ekranowych przykładowe wartości elementów metada-

nych są jedynie przykładami, w niektórych przypadkach fikcyjnymi. Nie należy ich traktować, jako 

wzorcowe wartości do kopiowania i stosowania dla odpowiednich rodzajów aktów planowania prze-

strzennego lub usług, choć w wielu przypadkach będzie to możliwe.  

np. niedopuszczalna jest sytuacja, gdzie np. podczas opisu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przyjmuje się, iż jest on zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 

23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, dlatego, że w tabeli, w przy-

kładzie dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tak zostało to opisane.  

Metadane zawsze powinny być opracowywane przez osobę, która posiada wiedzę nt. opisywanego 

aktu planowania przestrzennego lub usługi oraz podstawowe kompetencje w zakresie opracowywania 

metadanych. Każdy akt planowania przestrzennego lub usługę danych przestrzennych należy rozpa-

trywać indywidualnie na podstawie wiedzy twórcy metadanych. 
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4 Tworzenie metadanych zbiorów danych przestrzennych 

Aby rozpocząć tworzenie metadanych dla aktu planowania przestrzennego należy w oprogramowaniu 

edytora (dostępne pod adresem http://edytor.geoportal.gov.pl) wybrać z menu „Plik->Nowy”, a na-

stępnie z rozwijalnej listy „Profil” wybrać „Zagospodarowanie przestrzenne” oraz z listy „Akt PP” wy-

brać akt planowania przestrzennego, dla którego utworzone mają zostać metadane (Rysunek 1). 

  

Rysunek 1. Rozpoczęcie tworzenia metadanych dla wybranego aktu planowania przestrzennego 

Po wybraniu odpowiednich wartości w listach należy kliknąć przycisk „Dalej”. Po chwili otwarty 

zostanie formularz edytora metadanych (Rysunek 2). 

 

Rysunek 2. Formularz edytora metadanych dla MPZP; zakładka "Identyfikacja" 

http://edytor.geoportal.gov.pl/
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Na tym etapie, dla niektórych pól formularz zawiera wartości, które stanowią podpowiedź i 

ukierunkowanie dla twórcy metadanych. Wartość elementu należy zawsze zweryfikować lub 

uzupełnić. 

Szczegółowy instruktaż dotyczący wprowadzenia elementów metadanych z poszczególnych zakładek 

formularza, a wiec „Identyfikacja”, „Klasyfikacja danych”, „Słowo kluczowe”, itd. został opisany w 

kolejnych podrozdziałach 4.1 - 4.14. 

4.1 IDENTYFIKACJA 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki 

„Identyfikacja” (Rysunek 3). 

 

Rysunek 3. Zakładka (sekcja) "Identyfikacja" 

4.1.1 TYP ZASOBU (E3) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako typ zasobu (6.hierarchy-

Level) należy określić rodzaj opi-

sywanego zasobu, jako „zbiór” 

(dataset). 

W edytorze metadanych typ zasobu jest okre-

ślany i zapisywany automatycznie, gdy użytkow-

nik decyduje, dla jakiego zasobu chce tworzyć 

metadane (Rysunek 4).  

 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW zbiór danych (dataset) 

SUiKZPG zbiór danych (dataset) 

RSUiKZPZM zbiór danych (dataset) 

MPZP zbiór danych (dataset) 

MPR zbiór danych (dataset) 

MPOOB zbiór danych (dataset) 

 

 

Rysunek 4. Element "Typ zasobu" w edytorze 
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4.1.2 TYP AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (E4) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako typ aktu planowania prze-

strzennego (7.hierarchyLevel-

Name) należy określić rodzaj aktu 

planowania przestrzennego, któ-

rego dotyczą metadane.  

W edytorze metadanych typ aktu planowania 

przestrzennego jest określany i zapisywany au-

tomatycznie, gdy użytkownik decyduje, dla ja-

kiego typu aktu planowania przestrzennego 

chce tworzyć metadane (Rysunek 5).  

 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

SUiKZPG studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

RSUiKZPZM ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

związku metropolitalnego 

MPZP miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

MPR miejscowy plan rewitalizacji 

MPOOB miejscowy plan odbudowy obiektów budowlanych 

 

 

Rysunek 5. Element "Typ aktu planowania przestrzennego" w edytorze 

4.1.3 TYTUŁ ZASOBU (E1) 

Sposób i zasady 

użycia  

elementu 

Jako tytuł zasobu (360.title) należy 

wprowadzić pełną nazwę aktu pla-

nowania przestrzennego (okre-

śloną w tytule uchwały organu sta-

nowiącego). 

W edytorze metadanych tytuł należy wpisać w 

polu tekstowym „Tytuł zasobu”, zgodnie ze 

schematem sugerowanym w formularzu edy-

tora (Rysunek 6). 

 

Należy zawsze wprowadzić tylko jeden tytuł za-

sobu; musi on zawsze być podany. Nie należy w 

nim stosować niewyjaśnionych skrótów i akro-

nimów. 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW UCHWAŁA NR V/26/2/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierp-

nia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woje-

wództwa Śląskiego 2020+ 

SUiKZPG UCHWAŁA NR LIV/3249/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 6 lipca 2006 r. w 

sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Wrocławia -  
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RSUiKZPZM UCHWAŁA NR X/123/2017 ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METRO-

POLITALNEGO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Ramowego studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Górnośląskiego 

Związku Metropolitalnego 

MPZP UCHWAŁA NR XXXII/219/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 listopada 2004 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulic: Głównej, Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu 

MPR UCHWAŁA NR XII/87/2016 RADY MIEJSKIEJ W GDAŃSKU z dnia 3 września 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji 

Orunia. 

MPOOB UCHWAŁA NR V/35/11 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 23 lutego 2011 r. w spra-

wie miejscowego planu odbudowy Nr 2 na terenie sołectwa Izdebnik, gmina Lanc-

korona. 

 

 

Rysunek 6. Wprowadzenie wartości "Tytuł zasobu" w edytorze 

 

4.1.4 UNIKALNY IDENTYFIKATOR ZASOBU (E7) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako unikalny identyfikator (365.iden-

tifier) zasobu należy wprowadzać war-

tość, która identyfikuje akt planowa-

nia przestrzennego w unikalny sposób.  

Unikalny identyfikator zasobu należy 

wprowadzać w formie dwu wartości: 

tzw. przestrzeni nazw (codeSpace) bę-

dącej ciągiem znaków nadanym przez 

organ decyzyjny w tym zakresie1 oraz 

identyfikatora (code), stanowiącego 

połączenie numeru TERYT (nadawany 

automatycznie na podstawie wyboru 

W edytorze metadanych unikalny identyfi-

kator zasobu należy wpisać w polach tek-

stowych „Identyfikator” – wprowadza się 

wyłącznie oficjalny numer uchwały oraz 

„Przestrzeń nazw” (Rysunek 7). 

 

Dodatkowo należy określić lokalizację zwią-

zaną z opisywanym metadanymi aktem pla-

nowania przestrzennego poprzez wybór z 

rozwijalnych list województwa (dla PZPW), 

powiatu (dla SUiKZPG, RSUiKZPZM, MPZP, 

                                                           

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 zamówie-
nia jest to numer nadawany przez Głównego Geodetę Kraju. 
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lokalizacji) oraz oficjalnego numeru 

uchwały, rozdzielonych kropką. 

MPR, MPOOB) oraz gminy (dla MPZP, MPR, 

MPOOB).  

 

Możliwe jest wystąpienie wielu unikalnych 

identyfikatorów.  

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW PL.ZIPPZP.3461 (codeSpace), V/26/2/2016 (code) 

SUiKZPG PL.ZIPPZP.3421 (codeSpace), LIV/3249/06 (code) 

RSUiKZPZM PL.ZIPPZP.321 (codeSpace), X/123/2017 (code) 

MPZP PL.ZIPPZP.4232 (codeSpace), XXXII/219/04 (code) 

MPR PL.ZIPPZP.2232 (codeSpace), XII/87/2016 (code) 

MPOOB PL.ZIPPZP.1232 (codeSpace), V/35/11 (code)  

 

 

Rysunek 7. Wprowadzenie wartości "Unikalny identyfikator zasobu" w edytorze 

4.1.5 STRESZCZENIE (E2) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako streszczenie (25.abstract) na-

leży wprowadzić zwięzły opis zawar-

tości aktu planowania przestrzen-

nego (jego części graficznej. 

 

W edytorze metadanych streszcze-

nie należy wpisać w polu tekstowym 

„Streszczenie” (Rysunek 8). 

 

Należy wprowadzić tylko jedno 

streszczenie; musi ono zawsze być 

podane. Nie należy w nim stosować 

niewyjaśnionych skrótów i akroni-

mów. 

 

 Typ obszaru, np. miejski, wiejski, metro-

politalny 

 Nazwa dzielnicy miasta, nazwa miasta, 

nazwa sołectwa, np. dzielnica: Warszawa 

– Wawer, dzielnica: Łódź – Bałuty, mia-

sto: Brwinów, sołectwo: Ossów 

 Rejon ulic, np. Trasa Armii Krajowej, Ra-

dzymińska, Bystra 

 Skala rysunku (bez spacji), np. 1:500, 

1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 

1:25000 

 Powierzchnia obszaru planu w ha, o ile 

jest znana lub możliwa do określenia. 
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W przypadku opisu aktów planowa-

nia przestrzennego w ramach stresz-

czenia należy podać następujące in-

formacje: 

 Nazwa obszaru planu, np. Osie-

dle Radość, Las Łagiewnicki, Wę-

zeł Marsa-Płowiecka 

UWAGA: wskazane wyżej informacje należy 

umieszczać z użyciem znaku dwukropka „:” 

w formie: „nazwa: informacja” (patrz przy-

kłady). Należy stosować te informacje, 

które mają zastosowanie do danego aktu 

planowania przestrzennego. 

Powierzchnię obszaru planu należy podawać 

w postaci ułamka dziesiętnego z dokładno-

ścią przynajmniej do dwóch miejsc po prze-

cinku . 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW Nazwa obszaru planu: województwo śląskie. Typ obszaru: miejski, wiejski, miejsko-

wiejski, metropolitalny. Województwo: śląskie. Skala rysunku: 1:400000 

SUiKZPG Nazwa obszaru planu: Wrocław. Typ obszaru: miejski, metropolitalny. Nazwa mia-

sta: Wrocław. Skala rysunku: 1:25000.  

RSUiKZPZM Nazwa obszaru planu: Górnośląski Związek Metropolitalny. Typ obszaru: metropo-

litalny. Nazwa związku metropolitalnego: Górnośląski Związek Metropolitalny. 

Skala rysunku 1:10000.  

MPZP Nazwa obszaru planu: Rejon ulic Głównej, Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu. 

Typ obszaru: miejski. Nazwa miasta: Wrocław. Dzielnica: Stabłowice, rejon ulic: 

Główna, Stabłowicka, Towarowa. Skala rysunku: 1:1000. Powierzchnia obszaru 

planu [ha]: 2,31. 

MPR Nazwa obszaru planu: Obszar rewitalizacji Orunia w Gdańsku. Rejon ulic: Wyzwole-

nia, Wiśniowa. Typ obszaru: miejski. Dzielnica: Nowy Port. Skala rysunku: 1:1000. 

Powierzchnia obszaru planu [ha]: 1,97. 

MPOOB Nazwa obszaru planu: Teren sołectwa Izdebnik, gmina Lanckorona. Typ obszaru: 

wiejski. Sołectwo: Izdebnik. Skala rysunku: 1: 1000. Powierzchnia obszaru planu 

[ha]: 0,19. 

 

 

Rysunek 8. Wprowadzenie wartości "Streszczenie" w edytorze 
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4.1.6 STATUS ZASOBU (E5) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako status zasobu 

(28.status) należy okre-

ślić aktualny status aktu 

planowania przestrzen-

nego. 

W edytorze metadanych status zasobu należy określić po-

przez wybór wartości z rozwijalnej listy „Status” (Rysunek 

9). 

Łączne wystąpienie dwu statusów (Rysunek 10): „obowią-

zujący” (completed) oraz „zaktualizowany – zmie-

niony/zastąpiony” (superseded) przeznaczone jest dla sy-

tuacji, gdy akt planowania przestrzennego jest obowiązu-

jący, ale inne akty zmieniają jego postanowienia na wy-

branych obszarach (wskazana została E18. Data ostatniej 

aktualizacji). 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW obowiązujący 

(completed) 

zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony (superseded) 

SUiKZPG archiwalny (obsolete) 

RSUiKZPZM w opracowaniu (underDevelopment) 

MPZP archiwalny (obsolete) 

MPR obowiązujący (completed) 

MPOOB obowiązujący 

(completed) 

zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony (superseded) 

 

 

Rysunek 9. Wprowadzenie wartości "Status" w edytorze 

 

Rysunek 10. Wprowadzenie dwu wartości "Status" w edytorze 
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4.1.7 JĘZYK ZASOBU (E9) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako język zasobu (39.lan-

guage) należy określić ję-

zyk jaki został zastoso-

wany w zbiorze danych. 

W edytorze metadanych język zasobu określany jest au-

tomatycznie i zgodnie z założeniami Profilu zawsze 

otrzymuje wartość „pol” (Rysunek 11). 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW pol 

SUiKZPG pol 

RSUiKZPZM pol 

MPZP pol 

MPR pol 

MPOOB pol 

 

 
Rysunek 11. Element "Język zasobu" w edytorze 

4.1.8 ADRES ZASOBU PLANISTYCZNEGO (E6) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako adres zasobu planistycz-

nego (397.linkage) należy 

wprowadzić odnośnik do do-

kumentu aktu planowania 

przestrzennego lub do do-

datkowych informacji na 

jego temat. Odnośnik należy 

podawać w formie adresu 

(linku) URL (Rysunek 12). 

Jeżeli znany jest adres URL 

(link) do części tekstowej 

aktu, jako wartość elementu 

należy obowiązkowo wpro-

wadzić ten adres. 

Jeżeli zasoby udostępniane są przez usługę przeglą-

dania (WMS lub WMTS) lub pobierania (WFS/ATOM), 

należy obowiązkowo wprowadzić adresy, prowa-

dzące do metadanych Capabilities tych usług. 

Jeżeli dostępne są aplikacje klienckie (portale ma-

powe), pozwalające uzyskać dostęp do usług, należy 

wprowadzić adresy (linki) URL tych portali. 

W edytorze metadanych adres zasobu planistycz-

nego należy wpisać polu tekstowym „Adres zasobu” 

(Rysunek 12). 

Jeżeli dostępne są więcej niż jeden adres (link) do za-

sobu, należy wprowadzić wszystkie. Aby dodać ko-

lejne adresy zasobu planistycznego należy użyć na-

rzędzia „+”. 
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P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW http://www.slaskie.pl/planzagospodarowania/files/zalacz-

niki/2016/09/26/1474878101/1474889767.pdf 

SUiKZPG http://uchwaly.um.wroc.pl/

uchwala.aspx?nu-

mer=L/1467/10 

http://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=gp3 

RSUiKZPZM http://www.gzm.org.pl/s,8.htm 

MPZP http://edzien-

niki.duw.pl/duw/Compati-

ble/Details?Oid=32540 

http://gis1.um.wroc.p

l/arcgis/servi-

ces/ogc/OGC_mpzp/

MapServer/WMSSe-

rver?se-

rvice=wms&requ-

est=getCapabilities 

http://gis1.um.wroc.pl/arc-

gis/servi-

ces/ogc/OGC_mpzp/MapSe-

rver/WFSServer?se-

rvice=wfs&request=getCa-

pabilities 

MPR http://plany.gdansk.pl/mpr/XII_87_2017.pdf 

MPOOB http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2011/292/2421/akt.pdf 

 

 

Rysunek 12. Wprowadzenie wartości "Adres zasobu planistycznego" w edytorze 

4.2 KLASYFIKACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Kla-

syfikacja danych” (Rysunek 13). 

 
Rysunek 13. Zakładka (sekcja) "Klasyfikacja danych" 
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4.2.1 KATEGORIA TEMATYCZNA (E10) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako kategorię tematyczną (41.topicCate-

gory) należy określić główny temat zbioru 

danych aktu planowania przestrzennego, z 

użyciem klasyfikacji normy ISO19115.  

W edytorze metadanych kategoria te-

matyczna określana jest automatycznie 

(Rysunek 14) i zgodnie z założeniami 

Profilu zawsze otrzymuje wartość „Pla-

nowanie/kataster” („planningCada-

stre”). 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW „Planowanie/kataster” („planningCadastre”) 

SUiKZPG „Planowanie/kataster” („planningCadastre”) 

RSUiKZPZM „Planowanie/kataster” („planningCadastre”) 

MPZP „Planowanie/kataster” („planningCadastre”) 

MPR „Planowanie/kataster” („planningCadastre”) 

MPOOB „Planowanie/kataster” („planningCadastre”) 

 

 
Rysunek 14. Element "Kategoria tematyczna" w edytorze 

4.3 SŁOWA KLUCZOWE (E12, E13) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki 

„Słowo kluczowe” (Rysunek 15). 

 
Rysunek 15. Zakładka (sekcja) "Słowo kluczowe" 

Elementy „Wartość słowa kluczowego” oraz „Standardowy słownik źródłowy” w edytorze wprowadzane są łącz-

nie. Po otwarciu formularza edytora, słowa kluczowe wraz ze słownikami są już wprowadzone w domyślnej kon-

figuracji, zgodnej z założeniami Profilu metadanych (Rysunek 16). Nie należy usuwać tych słów kluczowych. 
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Rysunek 16. Standardowa konfiguracja słów kluczowych dla MPZP 

Użytkownik może pozostawić tę sekcję bez zmian lub, w celu większego uszczegółowienia, dodawać słowa klu-

czowe z Polskiego tezaurusa planistycznego POLPLAN, bądź innych predefiniowanych słowników (Rysunek 17). 

Po wybraniu słownika, a następnie wskazaniu języka oraz słowa kluczowego należy kliknąć przycisk „Dodaj”. 

Słowo kluczowe wraz z definicją słownika zostanie dodane do istniejącej sekcji. 

 

Rysunek 17. Dostępne słowniki słów kluczowych 

Możliwe jest również dodawanie słów kluczowych, z innych niezdefiniowanych w edytorze słowników. Służy do 

tego przycisk „Inne słowo”. Otwarty formularz pozwala wprowadzić dowolne słowo z klawiatury i określić para-

metry słownika, z którego pochodzi (Rysunek 18). 
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Rysunek 18. Wprowadzanie słów kluczowych z innych słowników 

 

4.3.1 WARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWEGO (E12) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako słowo/słowa kluczowe (53.keyword) na-

leży wprowadzać potocznie używane lub 

sformalizowane słowa lub frazy, stosowane 

do opisu danego tematu. Mają one na celu 

uszczegółowienie opisu i umożliwienie wy-

szukiwania. 

Należy wprowadzić kilka słów kluczowych.  

W edytorze metadanych słowa kluczowe 

wprowadzane są poprzez wybór wartości z 

rozwijalnych list (słowa i frazy z predefinio-

wanych słowników - Rysunek 17), jak rów-

nież wpisywane z klawiatury (samodzielnie 

przez użytkownika - Rysunek 18). 

Obowiązują następujące wymagania 

minimalne: 

 co najmniej jedno słowo klu-

czowe z ogólnego, wielojęzycz-

nego tezaurusa środowiskowego 

GEMET*, w tym fraza „Zagospo-

darowanie przestrzenne”. 

 co najmniej 3 słowa kluczowe z 

Polskiego Tezaurusa Planistycz-

nego POLPLAN.  

Wymagania te są domyślnie speł-

nione (Rysunek 16). 

*https://www.eionet.europa.eu/ge-

met 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW Zagospodarowanie prze-

strzenne (GEMET - INSPIRE the-

mes, version 1.0) 

Akt planowania przestrzennego, Zasięg aktu pla-

nowania przestrzennego, Struktura przestrzenna, 

Struktura funkcjonalna, Plan województwa, Plan 

regionalny, Inwestycja celu publicznego [słowo 

obligatoryjne], PZPW, Tereny komunikacji, Tereny 

infrastruktury technicznej (9 słów: Polski Tezaurus 

Planistyczny POLPLAN) 

https://www.eionet.europa.eu/gemet
https://www.eionet.europa.eu/gemet
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SUiKZPG Zagospodarowanie prze-

strzenne (GEMET - INSPIRE the-

mes, version 1.0) 

Akt planowania przestrzennego, Zasięg aktu pla-

nowania przestrzennego, Struktura przestrzenna, 

Struktura funkcjonalna, Studium gminy, Studium 

zagospodarowania gminy, SUiKZP, Tereny zabu-

dowy mieszkaniowej, Tereny zabudowy usługo-

wej, Tereny komunikacji, Tereny infrastruktury 

technicznej (10 słów: Polski Tezaurus Planistyczny 

POLPLAN) 

RSUiKZPZM Zagospodarowanie prze-

strzenne (GEMET - INSPIRE the-

mes, version 1.0) 

Akt planowania przestrzennego, Zasięg aktu pla-

nowania przestrzennego, Struktura przestrzenna, 

Struktura funkcjonalna, Studium metropolitalne, 

Studium ramowe, RSUiKZPZM, Tereny komunika-

cji, Tereny infrastruktury technicznej (9 słów: Pol-

ski Tezaurus Planistyczny POLPLAN) 

MPZP Zagospodarowanie prze-

strzenne (GEMET - INSPIRE the-

mes, version 1.0) 

Akt planowania przestrzennego, Zasięg aktu pla-

nowania przestrzennego, Struktura przestrzenna, 

Struktura funkcjonalna, Plan miejscowy, Plan za-

gospodarowania, MPZP, Tereny zabudowy miesz-

kaniowej (7 słów: Polski Tezaurus Planistyczny 

POLPLAN) 

MPR Zagospodarowanie prze-

strzenne (GEMET - INSPIRE the-

mes, version 1.0) 

Akt planowania przestrzennego, Zasięg aktu pla-

nowania przestrzennego, Struktura przestrzenna, 

Struktura funkcjonalna, Obszar rewitalizacji, Plan 

rewitalizacji, MPR, Tereny zabudowy mieszka-

niowo-usługowej (7 słów: Polski Tezaurus Plani-

styczny POLPLAN) 

MPOOB Zagospodarowanie prze-

strzenne (GEMET - INSPIRE the-

mes, version 1.0) 

Akt planowania przestrzennego, Zasięg aktu pla-

nowania przestrzennego, Struktura przestrzenna, 

Struktura funkcjonalna, Obiekty przeznaczone do 

odbudowy, Plan odbudowy, MPO, Tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej (7 słów: Pol-

ski Tezaurus Planistyczny POLPLAN) 

 

4.3.2 STANDARDOWY SŁOWNIK ŹRÓDŁOWY (E13) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako standardowy słownik źró-

dłowy (55.thesaurusName) na-

leży wprowadzać informacje o 

Należy zawsze wskazać pełny tytuł standardo-

wego słownika źródłowego oraz jego datę od-

niesienia (datę utworzenia, publikacji lub ostat-

niej aktualizacji). 
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standardowym słowniku, z któ-

rego pochodzą zastosowane przy 

opisie słowa kluczowe (4.3.1). 

Należy wprowadzić informacje o 

standardowym słowniku źródło-

wym stosownie do użytych słów 

kluczowych (4.3.1). 

W edytorze metadanych standardowe słowniki 

źródłowe wprowadzane są poprzez wybór war-

tości z rozwijalnych list (wybór słów z predefi-

niowanych słowników - Rysunek 17), jak rów-

nież wpisywane z klawiatury (przy dodawaniu 

słów z innych słowników lub słów niepochodzą-

cych ze słownika - Rysunek 18). 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW  GEMET - INSPIRE themes, version 
1.0 

 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2008-06-01 

 Polski Tezaurus Planistyczny POLPLAN 
 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2017-06-17 

SUiKZPG  GEMET - INSPIRE themes, version 
1.0 

 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2008-06-01 

 Polski Tezaurus Planistyczny POLPLAN 
 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2017-06-17 

RSUiKZPZM  GEMET - INSPIRE themes, version 
1.0 

 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2008-06-01 

 Polski Tezaurus Planistyczny POLPLAN 
 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2017-06-17 

MPZP  GEMET - INSPIRE themes, version 
1.0 

 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2008-06-01 

 Polski Tezaurus Planistyczny POLPLAN 
 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2017-06-17 

MPR  GEMET - INSPIRE themes, version 
1.0 

 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2008-06-01 

 Polski Tezaurus Planistyczny POLPLAN 
 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2017-06-17 

MPOOB  GEMET - INSPIRE themes, version 
1.0 

 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2008-06-01 

 Polski Tezaurus Planistyczny POLPLAN 
 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2017-06-17 
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4.4 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE (E14) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Po-

łożenie geograficzne” (Rysunek 19). 

 
Rysunek 19. Zakładka (sekcja) "Położenie geograficzne" 

4.4.1 GEOGRAFICZNY PROSTOKĄT OGRANICZAJĄCY (E14) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako geograficzny prostokąt ograniczający (344.west-

BoundLongitured, 345.eastBoundLongitude, 

346.southBoundLatitude, 347.northBoundLatitude) 

należy opisać zasięg zasobu w przestrzeni geograficz-

nej, w postaci współrzędnych granic zasięgu zasobu 

najbardziej wysuniętych na zachód, wschód, połu-

dnie i północ, wyrażonych w stopniach dziesiętnych. 

Wartości współrzędnych należy podawać z dokładno-

ścią przynajmniej czterech miejsc po przecinku, od-

dzielając miejsca dziesiętne znakiem kropki: „.”. 

Geograficzny prostokąt 

ograniczający należy zawsze 

opisać.  

W edytorze metadanych 

geograficzny prostokąt ogra-

niczający należy wpisać w 

odpowiednich polach teksto-

wych (Rysunek 20). 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW 14.8166, 17,795, 50.0961, 51.8047 

SUiKZPG 16.805528, 17.177328, 51.040650, 51.212287 

RSUiKZPZM 18.54334, 19.06117, 50.20846, 50.42101 

MPZP 17.3215, 18.1641, 51.2156, 51.8649 

MPR 15.3297, 15.4174, 51.2646, 51.3647 

MPOOB 19.1805528, 19.197328, 50.040650, 50.212287 
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Rysunek 20. Wprowadzenie wartości "Geograficzny prostokąt ograniczający" w edytorze 

4.5 ODNIESIENIE CZASOWE (E15-E18) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Od-

niesienie czasowe” (Rysunek 21). 

 
Rysunek 21. Zakładka (sekcja) "Odniesienie czasowe" 

4.5.1 DATA UTWORZENIA (E15) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako datę (394.date) 

utworzenia należy 

wprowadzić datę pod-

jęcia uchwały o przy-

stąpieniu do sporzą-

dzania aktu planowa-

nia przestrzennego. 

W edytorze metadanych datę utworzenia należy wpisać w 

polu tekstowym „Data utworzenia” lub wybrać w narzędziu 

kalendarza (Rysunek 22).  

Należy wprowadzić tylko jedną datę utworzenia; musi ona 

zawsze być podana. Należy ją wprowadzić w formie RRRR-

MM-DD. 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW 2001-08-07 

SUiKZPG 2004-05-06 

RSUiKZPZM 2017-04-28 

MPZP 2004-02-20 

MPR 2016-05-23 

MPOOB 2011-02-23 
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Rysunek 22. Wprowadzenie wartości "Data utworzenia" w edytorze 

4.5.2 DATA OPUBLIKOWANIA (E16) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako datę (394.date) opublikowa-

nia należy wprowadzić datę formal-

nego opublikowania aktu planowa-

nia przestrzennego. Data publikacji 

powinna zostać określona wyłącz-

nie w sytuacji, jeżeli opisywany 

metadanymi akt został już oficjal-

nie opublikowany. 

W edytorze metadanych datę utworzenia na-

leży wpisać w polu tekstowym „Data opubliko-

wania” lub wybrać w narzędziu kalendarza (Ry-

sunek 23).  

Należy wprowadzić maksymalnie jedną datę 

publikacji, stosując formę RRRR-MM-DD. 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW 2016-09-10 

SUiKZPG 2006-07-16 

RSUiKZPZM 2017-05-30 

MPZP 2004-12-06 

MPR 2016-09-13 

MPOOB 2011-03-07 
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Rysunek 23. Wprowadzenie wartości "Data opublikowania" w edytorze 

4.5.3 DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI (E18) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako datę (394.date) ostat-

niej aktualizacji należy 

wprowadzać datę związaną 

z aktem zmieniającym opi-

sywany metadanymi akt 

planowania przestrzen-

nego.  

Data ostatniej aktualizacji 

powinna zostać określona 

wyłącznie wówczas, jeżeli 

istnieją akty zmieniające 

opisywany metadanymi 

akt planowania prze-

strzennego. Wprowadza 

się wówczas:  

 daty podjęcia uchwał o utworzeniu aktów planowa-

nia przestrzennego zmieniających opisywany akt 

planowania przestrzennego, 

 daty uprawomocnienia się wyroków (NSA, WSA) lub 

rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody o unieważ-

nieniu części aktu (podawana jest data odpowied-

nio: wejścia w życie zmian albo data uprawomoc-

nienia się wyroku sądu). 

W edytorze metadanych datę ostatniej aktualizacji na-

leży wpisać w polu tekstowym „Data aktualizacji” lub 

wybrać w narzędziu kalendarza (Rysunek 24).  

Możliwe jest wprowadzenie wielu dat ostatniej aktua-

lizacji, stosując formę RRRR-MM-DD. 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW 2010-09-22 

SUiKZPG 2010-05-20 2011-05-19 2011-08-28 

RSUiKZPZM - (brak aktów zmieniających) 

MPZP 2007-12-28 2009-12-28 2010-07-05 

MPR - (brak aktów zmieniających) 

MPOOB 2012-03-30 
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Rysunek 24. Wprowadzenie wartości "Data ostatniej aktualizacji" w edytorze 

4.5.4 ZAKRES CZASOWY (E17) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako zakres czasowy (351.extent) należy wpro-

wadzić okres obowiązywania aktu planowania 

przestrzennego w postaci daty rozpoczęcia obo-

wiązywania (wejście w życie) lub dwu dat: po-

czątku i końca obowiązywania. 

Zakres czasowy powinien zostać określony wy-

łącznie w sytuacji, jeżeli opisywany metadanymi 

akt jest obowiązujący (pojedyncza data wejścia 

w życie aktu) lub przestał obowiązywać (data 

wejścia w życie i data zakończenia obowiązywa-

nia aktu). 

W edytorze metadanych zakres 

czasowy należy wprowadzić w po-

lach tekstowych „Od” i „Do” lub 

wybrać w narzędziach kalendarza 

(Rysunek 25).  

Należy wprowadzić maksymalnie 

jeden zakres czasowy, stosując 

datę/daty w formie RRRR-MM-

DD. 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW 2016-09-24 

SUiKZPG od 2006-07-30 do 2013-05-12 

RSUiKZPZM - (jeszcze nie obowiązuje) 

MPZP od 2004-12-20 do 2012-09-12 

MPR 2016-09-27 

MPOOB 2011-03-21 
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Rysunek 25. Wprowadzenie wartości "Zakres czasowy" w edytorze: dla przedziału czasowego (wyżej), dla poje-

dynczej daty (niżej) 

4.6 JAKOŚĆ I WAŻNOŚĆ (E19-E21) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Ja-

kość i ważność” (Rysunek 26). 

 
Rysunek 26. Zakładka (sekcja) "Jakość i ważność" 

4.6.1 METODA REPREZENTACJI PRZESTRZENNEJ (E21) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako metodę reprezentacji przestrzennej 

(37.spatialRepresentationType) należy okre-

ślić sposób/formę reprezentacji przestrzennej 

części graficznej aktu planowania przestrzen-

nego, jako jedną z dwu wartości: „wektor” 

(vector) - w przypadku danych wektorowych 

W edytorze metadanych metoda 

reprezentacji przestrzennej okre-

ślana jest poprzez wybór wartości z 

rozwijalnej listy „Metoda reprezen-

tacji przestrzennej” (Rysunek 27) 
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lub „siatka” (grid) - w przypadku danych ra-

strowych.  

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW siatka 

SUiKZPG wektor 

RSUiKZPZM siatka 

MPZP wektor 

MPR wektor 

MPOOB siatka 

 

 
Rysunek 27. Wprowadzenie wartości "Metoda reprezentacji przestrzennej" w edytorze 

4.6.2 ROZDZIELCZOŚC PRZESTRZENNA (E20) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako rozdzielczość przestrzenną należy 

wprowadzić mianownik skali (60.equiva-

lentScale) części graficznej aktu planowa-

nia przestrzennego.  

Skalę należy zawsze określić przynajm-

niej jeden raz, wybierając w edytorze 

odpowiednia wartość z rozwijalnej listy  

„Rozdzielczość przestrzenna – Skala 

mapy” (Rysunek 28). 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW 400000 

SUiKZPG 25000 10000 

RSUiKZPZM 10000 

MPZP 1000 

MPR 1000 

MPOOB 1000 

 

 
Rysunek 28. Wprowadzenie wartości " Rozdzielczość przestrzenna – Skala mapy" w edytorze 
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4.6.3 POCHODZENIE (E19) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako pochodzenie (83.statement) należy 

wprowadzać opis historii tworzenia zasobu 

lub opis jego ogólnej jakości.  

W treści elementu można zawrzeć ogólne 

informacje nt. procesu powstawania aktu 

planowania przestrzennego oraz jego jako-

ści. 

W ramach opisu należy zawrzeć informacje 

nt. 

1. aktu inicjującego (uchwała o przystąpie-

niu do sporządzenia aktu planowania 

przestrzennego) 

2. powiązanych aktów planowania prze-

strzennego zmieniających opisywany 

metadanymi akt planowania przestrzen-

nego 

3. aktów takich jak wyroki WSA, NSA lub 

rozstrzygnięć wojewody 

4. aktu zmienianego – w przypadku opisu 

metadanymi aktów planowania prze-

strzennego zmieniających inne akty pla-

nowania przestrzennego 

W przypadku pkt 1. i 3. należy zawsze poda-

wać pełną nazwę aktu lub aktów razem z 

datami. Treść należy wprowadzać odpo-

wiednio po zapisie (pkt 1.) „Akt inicjujący:” 

lub (pkt 3.) „Inne powiązane akty:”. 

W przypadku pkt 2. należy zawsze po-

dawać pełną nazwę aktu lub aktów 

zmieniających, ich daty podjęcia 

uchwał oraz identyfikatory (fileIdenti-

fier) rekordów metadanych aktów 

zmieniających. Wskazane wyżej daty 

podjęcia uchwał aktów zmieniających 

należy wprowadzać w metadanych, 

jako daty ostatniej aktualizacji (4.5.3). 

Treść należy wprowadzać po zapisie 

„Akt posiada powiązane akty zmienia-

jące:” 

W przypadku pkt 4. należy zawsze po-

dawać pełną nazwę aktu lub aktów 

zmienianych, ich daty podjęcia uchwał 

oraz identyfikatory (fileIdentifier) re-

kordów metadanych aktów zmienia-

nych. Treść należy wprowadzać po za-

pisie „Akt zmienia następujące akty 

planowania przestrzennego:” 

W edytorze metadanych pochodzenie 

należy wpisać w polu tekstowym „Po-

chodzenie” (Rysunek 29). 

Należy wprowadzić tylko jeden opis 

pochodzenia; musi on zawsze być po-

dany. Nie należy w nim stosować nie-

wyjaśnionych skrótów i akronimów. 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW Akt inicjujący: UCHWAŁA NR 1213/265/2001 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄ-

SKIEGO z dnia 7 sierpnia 2001 r. o przystąpieniu do sporządzania Planu Zagospoda-

rowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. 

Akt posiada powiązane akty zmieniające: UCHWAŁA NR III/56/1/2010 SEJMIKU WO-

JEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zmiany Planu Za-

gospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Data: 2010-09-22, ID: 

8ba217a7-1898-425f-a0b9-4cc7b6752821 
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SUiKZPG Akt inicjujący: UCHWAŁA NR XXV/2079/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 6 

maja 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław 

Akt posiada powiązane akty zmieniające: UCHWAŁA NR L/1467/10 RADY MIEJSKIEJ 

WROCŁAWIA z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, Data: 2010-

05-20, ID: 099f70c1-e120-4c2a-93a6-2f10201dfdfc. 

Inne powiązane akty: UCHWAŁA NR IX/189/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 

19 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana […] i Grupy Mieszkańców 

do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia; 

UCHWAŁA NR X/228/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 czerwca 2011 r. w 

sprawie rozpatrzenia skargi Pana […] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia; Sygn. II SA/Wr 446/11 

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 2011-08-21 stwierdzający nieważność skargi Pana 

[..] i Grupy Mieszkańców na uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. 

RSUiKZPZM Akt inicjujący: UCHWAŁA NR XY/345/05/2017 ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKIEGO 

ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia 

Ramowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 
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MPZP Rastry rysunków planów zostały wytworzone w wyniku rektyfikacji skanów rysun-

ków papierowych, rastrów przekazanych przez zespoły projektowe lub rastrów 

wygenerowanych z dokumentów elektronicznych. Granice obszarów objętych pla-

nami pochodzą z wektoryzacji rastrów rysunków planów lub importu danych wek-

torowych przekazanych przez zespoły projektowe. 

Akt inicjujący: UCHWAŁA NR XXVII/42/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 

lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Głównej, Stabłowickiej i Towarowej 

we Wrocławiu. 

Akt posiada powiązane akty zmieniające: UCHWAŁA NR XVIII/122/07 RADY MIEJ-

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

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Głów-

nej, Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu, Data: 2007-12-28, ID: b518e087-

8a5f-4157-859a-08078508d51e; UCHWAŁA NR LII/315/09 RADY MIEJSKIEJ WRO-

CŁAWIA z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Głównej, Stabłowickiej i 

Towarowej we Wrocławiu, 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 

Wrocławia z dnia 22 listopada 2004 r. w przedmiocie uchwalenia planu zagospo-

darowania przestrzennego części miasta w rejonie ulic: Głównej, Stabłowickiej i 

Towarowej we Wrocławiu; zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do czasu 

uprawomocnienia się wyroku. 

MPR Akt inicjujący: UCHWAŁA NR XY/123/05/2016 RADY MIEJSKIEJ GDAŃSKA z dnia 23 

maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitali-

zacji dla obszaru rewitalizacji Orunia. 

MPOOB Akt posiada powiązane akty zmieniające: UCHWAŁA NR XVI/109/12 RADY GMINY 

LANCKORONA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu odbu-

dowy Nr 2 na terenie sołectwa Izdebnik gmina Lanckorona, Data: 2012-03-30, ID: 

6fb1584b-28bf-4805-8ddf-76c06a575696; 
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Rysunek 29. Wprowadzenie wartości "Pochodzenie" w edytorze 

4.7 ZGODNOŚĆ (E22,E23) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Ja-

kość i ważność” (Rysunek 30). 

 
Rysunek 30. Zakładka (sekcja) "Zgodność" 

4.7.1 SPECYFIKACJA (E22) I STOPIEŃ ZGODNOŚCI (E23) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako zgodność opisuje się spe-

cyfikację (130.specification), 

która stanowi przytoczenie 

przepisów wykonawczych 

przyjętych na podstawie art. 7 

ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE 

lub innej specyfikacji, której 

odpowiada akt planowania 

przestrzennego oraz stopień 

zgodności (132.pass), który 

stanowi oznaczenie stopnia 

zgodności opisywanego aktu z 

przytoczoną specyfikacją. 

Jako przytoczenie specyfikacji 

należy podać jej pełną nazwę 

oraz datę odniesienia (utwo-

rzenia, publikacji lub aktualiza-

cji). 

Stopień zgodności należy określić, jako jedną z war-

tości: „Zgodny” lub „Niezgodny” (Rysunek 31). W 

przypadku braku brak informacji o zgodności należy 

zaznaczyć opcję „Brak”, a następnie z listy wybrać 

„Nieznany” (Rysunek 32). 

Należy wskazać przynajmniej jedną specyfikację i 

określić stopień zgodności opisywanego zasobu z tą 

specyfikacją. 

Należy zapewnić informację o zgodności z rozpo-

rządzeniem KE nr 1089/2010 w zakresie interope-

racyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. 

Po otwarciu formularza edytora, zestaw specyfika-

cji jest już wprowadzony w domyślnej konfiguracji, 

zgodnej z założeniami Profilu metadanych (Rysunek 

31, Rysunek 32). Użytkownik musi jedynie określić 

dla każdej z nich stopień zgodności lub przyczynę 

jego braku. Nie należy usuwać tych specyfikacji. 

P
R

ZY
-

K
Ł

A
D Y 

PZPW  Rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 1089/2010 z dnia 23 

 D2.8.III.4 INSPIRE 
Data Specification 

 Ustawa z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i 
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listopada 2010 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 
2007/2/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w zakre-
sie interoperacyjności zbio-
rów i usług danych prze-
strzennych 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2010-12-08 
 niezgodny 

on Land Use – 
Technical Guide-
lines 

 Data odniesienia 

 publication 

 2013-12-10 
 niezgodny 
 

zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. 2003 
nr 80 poz. 717) 

 Data odniesienia: 

 2003-05-10 

 publikacja 
 zgodny 

 

SUiKZPG  Rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 1089/2010 z dnia 23 
listopada 2010 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 
2007/2/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w zakre-
sie interoperacyjności zbio-
rów i usług danych prze-
strzennych 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2010-12-08 
 zgodny 

 Ustawa z dnia 27 
marca 2003 r. o 
planowaniu i zago-
spodarowaniu 
przestrzennym 
(Dz.U. 2003 nr 80 
poz. 717) 

 Data odniesienia: 

 2003-05-10 

 publikacja 
 zgodny 

 D2.8.III.4 INSPIRE Data 
Specification on Land 
Use – Technical Guide-
lines 

 Data odniesienia 

 publication 

 2013-12-10 
 zgodny 

RSUiKZPZM  Rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 1089/2010 z dnia 23 
listopada 2010 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 
2007/2/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w zakre-
sie interoperacyjności zbio-
rów i usług danych prze-
strzennych 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2010-12-08 
 niezgodny 

 D2.8.III.4 INSPIRE 
Data Specification 
on Land Use – 
Technical Guide-
lines 

 Data odniesienia 

 publication 

 2013-12-10 
 niezgodny 

 Ustawa z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o 
związkach metropolital-
nych (Dz.U. 2015 poz. 
1890) 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2015-11-18 
 zgodny 

MPZP  Rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 1089/2010 z dnia 23 
listopada 2010 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 
2007/2/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w zakre-

 D2.8.III.4 INSPIRE 
Data Specification 
on Land Use – 
Technical Guide-
lines 

 Data odniesienia 

 publication 

 Ustawa z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. 2003 
nr 80 poz. 717) 

 Data odniesienia: 

 2003-05-10 
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sie interoperacyjności zbio-
rów i usług danych prze-
strzennych 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2010-12-08 
 zgodny 

 2013-12-10 
 zgodny 

 publikacja 
 zgodny 
 

MPR  Rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 1089/2010 z dnia 23 
listopada 2010 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 
2007/2/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w zakre-
sie interoperacyjności zbio-
rów i usług danych prze-
strzennych 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2010-12-08 
 zgodny 

 Ustawa z dnia 27 
marca 2003 r. o 
planowaniu i zago-
spodarowaniu 
przestrzennym 
(Dz.U. 2003 nr 80 
poz. 717) 

 Data odniesienia: 

 2003-05-10 

 publikacja 
 zgodny 

 Ustawa z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewi-
talizacji (Dz.U. 2015 poz. 
1777 z późn. zm.) 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2015-11-03 
 zgodny 

MPOOB  Rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 1089/2010 z dnia 23 
listopada 2010 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 
2007/2/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w zakre-
sie interoperacyjności zbio-
rów i usług danych prze-
strzennych 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2010-12-08 
 niezgodny 

 D2.8.III.4 INSPIRE 
Data Specification 
on Land Use – 
Technical Guide-
lines 

 Data odniesienia 

 publication 

 2013-12-10 
 niezgodny 

 Ustawa z dnia 11 sierp-
nia 2001 r. o szczegól-
nych zasadach odbu-
dowy, remontów i roz-
biórek obiektów budow-
lanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu (Dz.U. 
2016 poz. 1067) 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2001-08-18 
 zgodny 
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Rysunek 31. Wprowadzenie wartości "Specyfikacja i Stopień" w edytorze 

 

 

Rysunek 32. Wprowadzenie wartości "Specyfikacja i Stopień" w edytorze, w sytuacji, gdy „Stopień” jest nieznany 
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4.8 WYMOGI DOTYCZĄCE DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA (E24, E25) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Wy-

mogi dostępu” (Rysunek 33). 

 
Rysunek 33. Zakładka (sekcja) "Wymogi dostępu" 

4.8.1 WARUNKI DOTYCZĄCE DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA (E24) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako warunki dotyczące 

dostępu i użytkowania 

(68.useLimitation) na-

leży wprowadzać opis 

warunków dostępu do 

zbioru danych prze-

strzennych w tym infor-

macje o opłatach (jeśli 

są pobierane) oraz wa-

runków ich użytkowa-

nia. 

Jeżeli żadne warunki nie mają zastosowania odnośnie do 

dostępu do zasobu i jego użytkowania, niezbędny jest 

wpis „brak warunków”. Jeżeli warunki są nieznane, należy 

wpisać „warunki nieznane”. 

Należy wprowadzić przynajmniej jeden opis dotyczący 

warunków dostępu i użytkowania zasobu. 

W edytorze metadanych opis warunków dotyczących do-

stępu i użytkowania wprowadza się w polu „Warunki do-

tyczące użytkowania” (Rysunek 34). 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW nie stanowi podstawy prawnej decyzji administracyjnej w sprawach indywidual-

nych, dokument udostępniony do wglądu bez ograniczeń 

SUiKZPG nie stanowi podstawy prawnej decyzji administracyjnej w sprawach indywidual-

nych, dokument udostępniony do wglądu bez ograniczeń 

RSUiKZPZM nie stanowi podstawy prawnej decyzji administracyjnej w sprawach indywidual-

nych, dokument udostępniony do wglądu bez ograniczeń 

MPZP dokument udostępniony do wglądu bez ograniczeń 

MPR dokument udostępniony do wglądu bez ograniczeń 

MPOOB dokument udostępniony do wglądu bez ograniczeń 

 

 
Rysunek 34. Wprowadzenie wartości "Warunki dotyczące użytkowania" w edytorze 
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4.8.2 OGRANICZENIA W PUBLICZNYM DOSTĘPIE (E25) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako ograniczenia w 

publicznym dostępie  

(70.accessConstra-

ints, 72.otherCon-

straints, 74.classifi-

cation) należy wpro-

wadzić informacje 

nt. istniejących ogra-

niczeń publicznego 

dostępu do zasobu 

wraz z uzasadnie-

niem. 

Ograniczenia w publicznym dostępie należy wprowadzić jako 

co najmniej jedną z informacji: 

 nt. ograniczeń dostępu w celu zapewnienia ochrony pry-

watności lub dóbr intelektualnych oraz wszystkich dodat-

kowych ograniczeń lub ostrzeżeń dotyczących nabycia za-

sobu 

 nt. innych ograniczeń i prawnych warunków wstępnych 

dotyczących dostępu i korzystania z zasobu 

W edytorze metadanych informacje o ograniczeniach w pu-

blicznym dostępie określa się poprzez wybór wartości z roz-

wijalnych list (Rysunek 35). 
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Y 

PZPW niesklasyfikowany  brak ograniczeń 

SUiKZPG niesklasyfikowany  brak ograniczeń 

RSUiKZPZM niesklasyfikowany  brak ograniczeń 

MPZP niesklasyfikowany  brak ograniczeń 

MPR niesklasyfikowany  brak ograniczeń 

MPOOB niesklasyfikowany brak ograniczeń 

 

 

Rysunek 35. Wprowadzenie wartości "Ograniczenia w publicznym dostępie" w edytorze 

4.9 ORGANIZACJE ODPOWIEDZIALNE (E26, E27) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Or-

ganizacje odpowiedzialne” (Rysunek 36). 
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Rysunek 36. Zakładka (sekcja) "Organizacje odpowiedzialne" 

4.9.1 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA (E26) I JEJ ROLA (E27) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako organizacje odpowiedzialne (29.poin-

tOfContact) wprowadza się opis organizacji 

odpowiedzialnych za tworzenie, przechowy-

wanie, rozpowszechnianie zasobu oraz zarzą-

dzanie nim, pozwalający na identyfikację i na-

wiązanie kontaktu (komunikację) z organizacją 

lub osobami związanymi z zasobem oraz rolę 

(379.role) tejże organizacji, odpowiedzialnej 

względem zasobu (funkcję pełnioną przez jed-

nostkę odpowiedzialną). 

Należy zawsze wprowadzić co najmniej dwie 

jednostki odpowiedzialne, których role wzglę-

dem zasobu to: 

 administrator (custodian) – dla jednostki sa-

morządu terytorialnego 

 twórca (originator) – dla pracowni plani-

stycznej, która utworzyła akt planowania 

przestrzennego 

Formularz z rolami „Administrator i 

„Twórca” jest przygotowany do-

myślnie. 

W ramach opisu organizacji odpo-

wiedzialnej należy umieścić przy-

najmniej jej pełną nazwę, adres 

poczty elektronicznej oraz numer 

telefonu w postaci +48XXXXXXXXX, 

umieszczając je w polach edytora 

„Nazwa organizacji”, „Telefon”, 

„Adres e-mail” (Rysunek 37). Zale-

cane jest jednak umieszczenie 

wszystkich informacji kontakto-

wych. 

 

Możliwe jest dodanie trzeciej i ko-

lejnych organizacji odpowiedzial-

nych. Wówczas rolę każdej z nich 

należy wybrać z rozwijalnej listy 

(Rysunek 38).  

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW  Instytut Rozwoju Terytorialnego 
 Informacje kontaktowe: 

 irt@irt.wroc.pl  

 +48713749500 
 administrator 

 Instytut Rozwoju Terytorialnego 
 Informacje kontaktowe: 

 irt@irt.wroc.pl  

 +48713749500 
 twórca 

SUiKZPG  Biuro Rozwoju Wrocławia, Dział Informacji 
Przestrzennej 

 Informacje kontaktowe: 

 sip@um.wroc.pl 

 +48717778732 
 administrator 

 Pracowania planistyczna EKO-
PLAN 

 Informacje kontaktowe: 

 biuro@ekoplan.pl 

 +487172334732 
 twórca 

RSUiKZPZM  Biuro Górnośląskiego Związku Metropolital-
nego 

 Informacje kontaktowe: 

 biuro@gzm.org.pl 

 +48322530425 
 administrator 

 Biuro Projektowe MK Projekt 
 Informacje kontaktowe: 

 marcin@projekt.bedzin.pl 

 +48609806501 
 twórca 

mailto:sip@um.wroc.pl
mailto:biuro@ekoplan.pl
mailto:sip@um.wroc.pl
mailto:biuro@ekoplan.pl
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MPZP  Biuro Rozwoju Wrocławia, Dział Informacji 
Przestrzennej 

 Informacje kontaktowe: 

 sip@um.wroc.pl 

 +48717778732 
 administrator 

 Pracowania planistyczna EKO-
PLAN 

 Informacje kontaktowe: 

 biuro@ekoplan.pl 

 +487172334732 
 twórca 

MPR  Biuro Rozwoju Gdańska, Wydział Zagospo-
darowania Przestrzennego 

 Informacje kontaktowe: 

 br@gdansk.um.pl 

 +48657778732 
 administrator 

 Pracowania planistyczna EKO-
PLAN 

 Informacje kontaktowe: 

 biuro@ekoplan.pl 

 +487172334732 
 twórca 

MPOOB  Referat Inwestycji i Rozwoju, Urząd Gminy 
Lanckorona 

 Informacje kontaktowe: 

 gmina@lanckorona.pl 

 +48338746002 
 administrator 

 MC Kwadrat Studio Projektowe 
 Informacje kontaktowe: 

 biuro@mc2studio.com.pl 

 +48126566148 
 twórca 

 

mailto:sip@um.wroc.pl
mailto:biuro@ekoplan.pl
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Rysunek 37. Wprowadzenie wartości "Jednostka odpowiedzialna" w edytorze dla ról: Administrator (po lewej) 

oraz Twórca (po prawej) 
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Rysunek 38. Dodawanie trzeciej i kolejnych wartości "Jednostka odpowiedzialna" w edytorze; wybór roli 

4.10 SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH (E28, E29) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Sys-

tem odniesień przestrzennych” (Rysunek 39). 

 
Rysunek 39. Zakładka (sekcja) „System odniesień przestrzennych" 

4.10.1 PRZESTRZEŃ KODOWA (E29) ORAZ KOD SYSTEMU ODNIESIENIA (E28) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako system odniesień przestrzennych 

należy wybrać wartości identyfikujące 

układ współrzędnych rysunku aktu:  

 przestrzeń kodową (208.1.code-

space), w ramach której zdefinio-

wany został kod systemu odniesienia  

 kod (207.code) systemu odniesienia 

dla zbioru danych.  

W Polsce na poziomie gminnym i powia-

towym stosuje się układ „2000”; na pozio-

mie wojewódzkim i krajowym układ 

„1992”. 

W edytorze metadanych system odnie-

sień przestrzennych określany jest po-

przez wybór wartości z rozwijalnej listy 
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Należy określać co najmniej jeden sys-

tem odniesień przestrzennych dla 

zbioru danych. 

„System odniesień przestrzennych” (Ry-

sunek 40). 

P
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Y 

PZPW EPSG, 2180 

SUiKZPG EPSG, 2177 

RSUiKZPZM EPSG, 2177 

MPZP EPSG, 2177 

MPR EPSG, 2177 

MPOOB EPSG, 2178 

 

 

Rysunek 40. Wprowadzenie wartości „Przestrzeń kodowa i kod systemu odniesienia” w edytorze 

4.11 KODOWANIE ZNAKÓW (E32) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Ko-

dowanie” (Rysunek 41). 

 
Rysunek 41. Zakładka (sekcja) "Kodowanie" 

4.11.1 KODOWANIE ZNAKÓW (E32) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako kodowanie znaków 

(40.characterSet) należy 

określić nazwę sposobu 

kodowania znaków infor-

macji tekstowej znajdują-

cej się w zbiorze danych. 

Kodowanie znaków zbioru danych należy opisywać, je-

żeli nie jest ono oparte na kodowaniu UTF-8. Jeżeli wię-

cej niż jedno kodowanie zostało użyte w zbiorze danych, 

należy określić je wszystkie w metadanych. 
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W edytorze metadanych nazwa zastosowanego kodo-

wania (lub wielu kodowań) znaków określana jest po-

przez wybór wartości z rozwijalnej listy (Rysunek 42). 

P
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PZPW 8859part1 

SUiKZPG 8859part1 

RSUiKZPZM UTF-8 8859część1 

MPZP UTF-8 8859część1 

MPR UTF-8 8859część1 

MPOOB UTF-8 8859część1 

 

 

Rysunek 42. Wprowadzenie wartości "Kodowanie znaków" w edytorze 

4.12 KODOWANIE (E30, E31) 

Element znajduje się w zakładce „Kodowanie” (Rysunek 41). 

4.12.1 NAZWA FORMATU (E30) i WERSJA FORMATU (E31) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako kodowanie należy wprowa-

dzić informację o nazwie formatu 

danych (285.name), w jakim do-

konuje się dystrybucji zasobu oraz 

wersji (286.version) tego formatu 

(jeżeli podlega on wersjonowa-

niu, a wersja znana jest twórcy 

metadanych).  

Element metadanych opisuje for-

mat części graficznej aktu plano-

wania przestrzennego oraz części 

tekstowej. 

Należy określać co najmniej jeden format w ja-

kim udostępniany jest część graficzna aktu pla-

nowania przestrzennego. 

W edytorze metadanych nazwa formatu okre-

ślana jest poprzez wybór wartości z rozwijalnej 

listy ()Rysunek 43). Możliwe jest określenie 

wielu formatów. 

 

W przypadku braku informacji nt. wersji for-

matu należy wprowadzić wartość „Nieznana” 

(Rysunek 43 część górna). 
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PZPW PNG XML 

SUiKZPG GeoTiff 
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RSUiKZPZM JPG SHP 

MPZP GeoTiff  GML, 3.2.1 

MPR SHP 

MPOOB GeoTiff 

 

 

Rysunek 43. Wprowadzenie wartości „Format i Wersja formatu” w edytorze 

4.13 INFORMACJE O UTRZYMANIU ZASOBU (E33) 

Element znajduje się w zakładce „Kodowanie” (Rysunek 41). 

4.13.1 CZĘSTOTLIWOŚĆ AKTUALIZACJI (E33) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako częstotliwość aktualizacji (143.mainte-

nanceAndUpdateFrequency) należy określić 

częstotliwość, z jaką dokonywane są zmiany 

w akcie planowania przestrzennego, po tym 

jak został on skompletowany. 

Zgodnie z założeniami Profilu ele-

ment częstotliwość aktualizacji auto-

matycznie otrzymuje jedną, nieedy-

towalną wartość „wgPotrzeb” 

(„asNeeded” - Rysunek 44). 
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PZPW według potrzeb 

SUiKZPG według potrzeb 

RSUiKZPZM według potrzeb 

MPZP według potrzeb 

MPR według potrzeb 

MPOOB według potrzeb 

 

 
Rysunek 44. Wprowadzenie wartości "Częstotliwość aktualizacji" w edytorze 

4.14 METADANE NA TEMAT METADANYCH (E34-E39) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Me-

tadane na temat metadanych” (Rysunek 45). 

 
Rysunek 45. Zakładka (sekcja) "Metadane na temat metadanych" 

4.14.1 IDENTYFIKATOR REKORDU METADANYCH (E37) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako unikalny identyfikator rekordu  me-

tadanych (2.fileIdentifier) należy wpro-

wadzić wartość identyfikującą rekord 

(plik) metadanych w unikalny sposób. 

W edytorze metadanych unikalny identy-

fikator rekordu (pliku) metadanych gene-

rowany jest automatycznie (Rysunek 46). 
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PZPW a5001a33-af9b-4600-8da8-1214025d9f4e 

SUiKZPG f81ab6fb-3337-4ed9-83be-fc4c819f5b55 

RSUiKZPZM 5fbc153b-05d9-4645-8fef-92fbd6d5512b 

MPZP c71ccd55-8897-4ca6-a31a-d976436700f4 

MPR 4e58e30b-ad3f-42c1-8579-fd98cf29b5bb 

MPOOB eb590462-6235-4d47-ae6f-75b90e11c800 
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Rysunek 46. Element "Unikalny identyfikator rekordu metadanych" w edytorze 

4.14.2 JĘZYK METADANYCH (E36) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako język metadanych 

(3.language) określa się 

język, w którym wyra-

żone są wartości ele-

mentów metadanych. 

Należy zawsze określić jeden język metadanych. Jako 

określenie języka należy stosować trzyliterowe kody 

określone w normie ISO 639-2 

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

W edytorze metadanych domyślnie ustawiony jest język 

polski (Rysunek 47). 
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PZPW pol 

SUiKZPG pol 

RSUiKZPZM pol 

MPZP pol 

MPR pol 

MPOOB pol 

 

 

Rysunek 47. Element "Język metadanych" w edytorze 

4.14.3 DATA METADANYCH (E35) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako datę metadanych (9.dateStamp) 

należy wprowadzić datę określającą, 

kiedy utworzono lub zaktualizowano re-

kord metadanych. 

W edytorze metadanych data metada-

nych nadawana jest automatycznie (Rysu-

nek 48). 
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PZPW 2017-05-25 

SUiKZPG 2017-05-25 

RSUiKZPZM 2017-05-25 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/
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MPZP 2017-05-25 

MPR 2017-05-25 

MPOOB 2017-05-25 

 

 

Rysunek 48. Element "Data metadanych" w edytorze 

4.14.4 NAZWA (E38) I WERSJA STANDARDU METADANYCH (E39) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako nazwę (10.metadataStandardName)  i wersję 

(11.metadataStandardVersion) standardu meta-

danych należy wprowadzić nazwę standardu me-

tadanych użytego do opisu zasobu oraz wersję 

tego standardu. 

W edytorze metadanych nazwa 

i wersja standardu metadanych 

nadawane są automatycznie 

(Rysunek 49). 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW ISO19115, 2003/Cor.1:2006 

SUiKZPG ISO19115, 2003/Cor.1:2006 

RSUiKZPZM ISO19115, 2003/Cor.1:2006 

MPZP ISO19115, 2003/Cor.1:2006 

MPR ISO19115, 2003/Cor.1:2006 

MPOOB ISO19115, 2003/Cor.1:2006 

 

 

Rysunek 49. Elementy "Nazwa standardu" i "Wersja standardu" w edytorze 
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4.14.5 PUNKT KONTAKTOWY METADANYCH (E34) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako punkt kontaktowy metadanych 

(8.contact) należy wprowadzać opis 

organizacji odpowiedzialnej za two-

rzenie i przechowywanie metada-

nych. 

Możliwe jest wskazanie więcej niż 

jednego punktu kontaktowego me-

tadanych. Rolę jednostki odpowie-

dzialnej należy określić jako „punkt 

kontaktowy” (pointOfContact). 

Formularz z rolą „punkt kontaktowy” jest 

przygotowany domyślnie. 

W ramach opisu organizacji będącej punk-

tem kontaktowym metadanych należy umie-

ścić przynajmniej jej pełną nazwę, adres 

poczty elektronicznej oraz numer telefonu w 

postaci +48XXXXXXXXX, umieszczając je w 

polach edytora „Nazwa organizacji”, „Tele-

fon”, „Adres e-mail” (Rysunek 50). Zalecane 

jest jednak umieszczenie wszystkich informa-

cji kontaktowych. 

P
R

ZY
K

ŁA
D

Y 

PZPW  Instytut Rozwoju Terytorialnego 
 Informacje kontaktowe: 

 irt@irt.wroc.pl  

 +48713749500 
 punkt kontaktowy 

SUiKZPG  Biuro Rozwoju Wrocławia, Dział Informacji Przestrzennej 
 Informacje kontaktowe: 

 sip@um.wroc.pl 

 +48717778732 
 punkt kontaktowy 

RSUiKZPZM  Biuro Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 
 Informacje kontaktowe: 

 biuro@gzm.org.pl 

 +48322530425 
 punkt kontaktowy 

MPZP  Biuro Rozwoju Wrocławia, Dział Informacji Przestrzennej 
 Informacje kontaktowe: 

 sip@um.wroc.pl 

 +48717778732 
 punkt kontaktowy 

MPR  Biuro Rozwoju Gdańska, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 
 Informacje kontaktowe: 

 br@gdansk.um.pl 

 +48657778732 
 punkt kontaktowy 

mailto:sip@um.wroc.pl
mailto:sip@um.wroc.pl
mailto:sip@um.wroc.pl
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MPOOB  Referat Inwestycji i Rozwoju, Urząd Gminy Lanckorona 
 Informacje kontaktowe: 

 gmina@lanckorona.pl 

 +48338746002 
 punkt kontaktowy 

 

 

Rysunek 50. Wprowadzenie wartości "Punkt kontaktowy metadanych" w edytorze 
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5 Tworzenie metadanych dla usług danych przestrzennych 

Aby rozpocząć tworzenie metadanych dla usługi danych przestrzennych należy w oprogramowaniu 

edytora (dostępne pod adresem http://edytor.geoportal.gov.pl) wybrać z menu „Plik->Nowy”, a na-

stępnie z rozwijalnej listy „Typ zasobu” wybrać „Usługa”, z listy „Profil” wybrać „Zagospodarowanie 

przestrzenne” oraz z listy „Usługa” wybrać rodzaj (typ) usługi, dla której utworzone mają zostać meta-

dane (Rysunek 51). 

 

Rysunek 51. Rozpoczęcie tworzenia metadanych dla wybranej usługi danych przestrzennych 

Po wybraniu odpowiednich wartości w listach należy kliknąć przycisk „Dalej”. Po chwili otwarty 

zostanie formularz edytora metadanych (Rysunek 52). 

 

Rysunek 52. Formularz edytora metadanych dla usługi przeglądania; zakładka "Identyfikacja" 

http://edytor.geoportal.gov.pl/
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Na tym etapie, dla niektórych pól formularz zawiera wartości, które stanowią podpowiedź i 

ukierunkowanie dla twórcy metadanych. Wartość elementu należy zawsze zweryfikować lub 

uzupełnić. 

Szczegółowy instruktaż dotyczący wprowadzenia elementów metadanych z poszczególnych zakładek 

formularza, a wiec „Identyfikacja”, „Klasyfikacja usług”, „Słowo kluczowe”, itd. został opisany w 

kolejnych podrozdziałach 5.1 - 5.9. 

5.1 IDENTYFIKACJA 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki 

„Identyfikacja” (Rysunek 53). 

 

Rysunek 53. Zakładka (sekcja) "Identyfikacja" 

  

5.1.1 TYP ZASOBU (E3) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako typ zasobu (6.hierarchy-

Level) należy określić rodzaj opi-

sywanego zasobu, jako „usługa” 

(service) 

W edytorze metadanych typ zasobu jest okre-

ślany i zapisywany automatycznie, gdy użytkow-

nik decyduje, dla jakiej usługi chce tworzyć meta-

dane (Rysunek 54).  

 

 UW usługa (service) 

UPRZ usługa (service) 

UPOB usługa (service) 

 

 

Rysunek 54. Element "Typ zasobu" w edytorze 
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5.1.2 TYTUŁ ZASOBU (E1) 

Sposób i zasady 

użycia  

elementu 

Jako tytuł zasobu 

(360.title) należy 

wprowadzić pełną 

nazwę usługi udo-

stępniającej dane 

przestrzenne aktu. 

W edytorze metadanych pełną nazwę usługi należy wpisać w 

polu tekstowym „Tytuł zasobu”, zgodnie ze schematem suge-

rowanym w formularzu edytora (Rysunek 55). 

 

Nazwa usługi musi on zawsze być podana. Nie należy w niej 

stosować niewyjaśnionych skrótów i akronimów. 

 UW Usługa wyszukiwania (CSW) metadanych zasobów planistycznych miasta Wrocła-

wia 

UPRZ Usługa przeglądania (WMS) dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego (części graficznej) w rejonie ulic: Głównej, Stabłowickiej i Towarowej we Wro-

cławiu (UCHWAŁA NR XXXII/219/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 26 czerwca 

2014 r.) 

UPOB Usługa pobierania (WFS) dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(części graficznej) w rejonie ulic: Głównej, Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu 

(UCHWAŁA NR XXXII/219/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 26 czerwca 2014 

r.) 

 

 

Rysunek 55. Wprowadzenie wartości "Tytuł zasobu" w edytorze 

 

5.1.3 STRESZCZENIE (E2) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako streszczenie (25.abstract) należy wprowadzić 

zwięzły opis usługi udostępniającej dane prze-

strzenne aktu. 

W edytorze metadanych streszczenie należy wpisać 

w polu tekstowym „Streszczenie” (Rysunek 56). 

Należy wprowadzić tylko 

jedno streszczenie; musi ono 

zawsze być podane. Nie należy 

w nim stosować niewyjaśnio-

nych skrótów i akronimów. 
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 UW Usługa wyszukiwania metadanych zasobów planistycznych w standardzie OGC CSW 

dla miasta Wrocławia. Publikuje metadane aktów planowania przestrzennego, ta-

kich jak: plan zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ramowe studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropoli-

talnego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan rewi-

talizacji, miejscowy plan odbudowy obiektów budowlanych. Usługa wyszukiwania 

publikuje również metadane innych usług geoinformacyjnych. Usługa pozwala na 

odnajdowanie i przeglądanie metadanych. 

UPRZ Usługa przeglądania w standardzie OGC WMS służąca do publikacji części graficznej 

(rysunek) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Głównej, Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu (UCHWAŁA NR XXXII/219/04 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 26 czerwca 2014 r.). Usługa pozwala na prze-

glądanie danych w postaci map rastrowych. 

UPOB Usługa pobierania w standardzie OGC WFS służąca do publikacji części graficznej 

(rysunek) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Głównej, Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu (UCHWAŁA NR XXXII/219/04 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 26 czerwca 2014 r.). Usługa pozwala na pobie-

ranie danych w postaci źródłowej. 

 

 
Rysunek 56. Wprowadzenie wartości "Streszczenie" w edytorze 
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5.1.4 ADRES ZASOBU PLANISTYCZNEGO (E6) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako adres zasobu planistycznego 

(397.linkage) należy wprowadzić odno-

śnik do usługi publikującej akt/akty pla-

nowania przestrzennego. Odnośnik na-

leży podawać w formie adresu (linku) 

URL. 

Jeżeli zasoby udostępniane są przez 

usługę przeglądania (WMS lub WMTS) 

lub pobierania (WFS/ATOM), należy ob-

owiązkowo wprowadzić adresy, prowa-

dzące do metadanych Capabilities tych 

usług. 

Jeżeli dostępne są aplikacje klienckie (por-

tale mapowe), pozwalające uzyskać do-

stęp do usług, należy wprowadzić adresy 

(linki) URL tych portali. 

W edytorze metadanych adres zasobu 

planistycznego należy wpisać polu teksto-

wym „Adres zasobu planistycznego” (Ry-

sunek 57). 

Jeżeli dostępne są więcej niż jeden adres 

(link) do zasobu, należy wprowadzić 

wszystkie.  

 UW http://gis.um.wroc.pl/metadane/cata-

log/search/search.page 

 

http://gis.um.wroc.pl/metadane/csw/di-

scovery?Request=GetCapabilities&Se-

rvice=CSW&Version=2.0.2 

UPRZ http://geoportal.wroc-

law.pl/mapy/mpzp/ 

http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/servi-

ces/ogc/OGC_mpzp/MapServer/WMSSe-

rver?service=wms&request=getCapabili-

ties 

UPOB http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_mpzp/MapServer/WFSSe-

rver?service=wfs&request=getCapabilities 

 

 

Rysunek 57. Wprowadzenie wartości "Adres zasobu planistycznego" w edytorze 
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5.1.5 RODZAJ SPRZĘŻENIA ZASOBU 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako rodzaj sprzężenia zasobu 

(ISO19119: couplingType) na-

leży określić związek jaki istnieje 

między usługą a powiązanym z 

nią zbiorem danych. 

 

W edytorze metadanych rodzaj 

sprzężenia należy wybrać z roz-

wijalnej listy (Rysunek 58), jako:  

- swobodny (loose) - jeśli nie jest dostępne powią-

zanie usługi ze zbiorem danych (element „Sprzę-

żony zasób” - 5.1.4) nie został podany), 

- ścisły (tight) - jeśli istnieje powiązanie usługi ze 

zbiorem danych (element „Sprzężony zasób” - 

5.1.4) został podany), 

- mieszany (mixed) - jeśli usługa jest powiązana ze 

zbiorem danych oraz innymi zewnętrznymi zbio-

rami danych oraz seriami zbiorów danych (które 

niekoniecznie są udokumentowane). 

 UW swobodny 

UPRZ mieszany 

UPOB mieszany 

 

 

Rysunek 58. Wprowadzenie wartości "Rodzaj sprzężenia zasobu" w edytorze 

5.1.6 OPERACJE DOSTARCZANE PRZEZ USŁUGĘ 

Sposób i za-

sady użycia 

elementu 

Jako operacje dostarczane przez usługę 

(ISO19119: containsOperations) należy 

określić operacje/zapytania (request), 

które są możliwe do wykonania na usłu-

dze, zgodnie z jej interfejsem.  

W edytorze metadanych operacje do-

starczane przez usługę należy opisać, 

jako sekcję złożoną z trzech elementów 

(Rysunek 59): 

- nazwę operacji/zapytania, np. GetCapabili-

ties (np. dla usługi CSW, WMS, WFS), Get-

Map (dla usługi WMS), GetFeatureInfo (dla 

usługi WMS), GetFeature (dla usługi WFS), i 

in. 

- platformę przetwarzania rozproszonego 

(domyślnie „WebServices”) 

- adres URL usługi sieciowej, opisywanej me-

tadanymi. 

Należy wprowadzić informację, o co najmniej 

jednej operacji dostarczanej przez usługę. 
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 UW  GetCapabilities 

 WebServices 

 http://gis.um.wroc.pl/metadane/csw/discovery 

UPRZ  GetCapabilities 

 WebServices 

 http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/servi-

ces/ogc/OGC_mpzp/MapSe-

rver/WMSServer 

 GetMap 

 WebServices 

 http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/servi-

ces/ogc/OGC_mpzp/MapServer/WMSSe-

rver 

UPOB  GetCapabilities 

 WebServices 

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

 

 

Rysunek 59. Wprowadzenie wartości "Operacje dostarczane przez usługę" w edytorze 
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5.1.7 SPRZĘŻONY ZASÓB (E8) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako sprzężony zasób 

(ISO19119: 9.C1.operate-

sOn) usługi należy wprowa-

dzać adres (link) URL pro-

wadzący bezpośrednio do 

metadanych zbioru, na któ-

rym operuje ta usługa 

(zbioru, który jest przez nią 

publikowany).  

Sprzężony zasób należy podawać, jeżeli adresy (linki) 

URL prowadzące do metadanych zbiorów (publikowa-

nych przez opisywaną usługę) są dostępne. Możliwe 

jest wystąpienie wielu sprzężonych zasobów.  

 

W edytorze metadanych wartość elementu sprzężony 

zasób należy wprowadzić polu tekstowym „Sprzężony 

zasób” (Rysunek 60). Możliwie jest wprowadzenie 

wielu wartości dla elementu. 

 UW - 

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

sion=2.0.2&request=getRecordById&id=ec8f1271-3a97-264c-e040-

007f01004a3c&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&element-

setname=brief 

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

sion=2.0.2&request=getRecordById&id=ec8f1271-3b93-264c-e040-

007f01004a3c&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&element-

setname=brief 

 

 

Rysunek 60. Wprowadzenie wartości "Sprzężony zasób" w edytorze 

5.2 KLASYFIKACJA USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Kla-

syfikacja usług” (Rysunek 61). 

 

Rysunek 61. Zakładka (sekcja) "Klasyfikacja usług" 



 

 

 

str. 63 z 82 

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 

5.2.1 TYP USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH (E11) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako typ usług danych przestrzen-

nych (ISO19119: 1.C1.serviceType), 

należy określić nazwę rodzaju usługi, 

z użyciem klasyfikacji z normy 

ISO19119.  

W edytorze metadanych typ usług danych 

przestrzennych jest określany i zapisywany 

automatycznie, gdy użytkownik decyduje dla 

jakiego rodzaju usługi tworzone będą meta-

dane (Rysunek 62). 

 

 UW usługa wyszukiwania (discovery) 

UPRZ usługa przeglądania (view) 

UPOB usługa pobierania (download)  

 

 

Rysunek 62. Element "Typ usługi danych przestrzennych" w edytorze 

5.3 SŁOWA KLUCZOWE (E12, E13) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki 

„Słowo kluczowe” (Rysunek 63). 

 

Rysunek 63. Zakładka (sekcja) "Słowo kluczowe" 

Elementy „Wartość słowa kluczowego” oraz „Standardowy słownik źródłowy” w edytorze wprowadzane są łącz-

nie. Po otwarciu formularza edytora, słowa kluczowe wraz ze słownikami są już wprowadzone w domyślnej kon-

figuracji, zgodnej z założeniami Profilu metadanych (Rysunek 64). Nie należy usuwać tych słów kluczowych. 

 

Rysunek 64. Standardowa konfiguracja słów kluczowych dla usługi 
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Użytkownik może pozostawić tę sekcję bez zmian lub, w celu większego uszczegółowienia, dodawać słowa klu-

czowe z Polskiego tezaurusa planistycznego POLPLAN, bądź innych predefiniowanych słowników (Rysunek 65). 

Po wybraniu słownika, a następnie wskazaniu języka oraz słowa kluczowego należy kliknąć przycisk „Dodaj”. 

Słowo kluczowe wraz z definicją słownika zostanie dodane do istniejącej sekcji. 

 

Rysunek 65. Dostępne słowniki słów kluczowych 

Możliwe jest również dodawanie słów kluczowych, z innych niezdefiniowanych w edytorze słowników. Służy do 

tego przycisk „Inne słowo”. Otwarty formularz pozwala wprowadzić dowolne słowo z klawiatury i określić para-

metry słownika, z którego pochodzi (Rysunek 66). 

 

Rysunek 66. Wprowadzanie słów kluczowych z innych słowników 

 

5.3.1 WARTOŚĆ SŁOWA KLUCZOWEGO (E12) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako słowo/słowa kluczowe (53.key-

word) należy wprowadzać potocznie 

używane lub sformalizowane słowa 

lub frazy, stosowane do opisu da-

nego tematu. Mają one na celu 

uszczegółowienie opisu i umożliwie-

nie wyszukiwania. 

Obowiązują następujące wymagania mini-

malne: 

 co najmniej jedno słowo kluczowe z kla-

syfikacji określonej w Części D 4 Rozpo-

rządzenia KE nr 1205/2008 (lista okre-

ślona w rozdziale 4.3.4 Profilu metada-

nych),  
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Należy wprowadzić kilka słów kluczo-

wych.  

W edytorze metadanych słowa klu-

czowe wprowadzane są poprzez wy-

bór wartości z rozwijalnych list 

(słowa i frazy z predefiniowanych 

słowników - Rysunek 65), jak również 

wpisywane z klawiatury (samodziel-

nie przez użytkownika - Rysunek 66). 

 co najmniej jedno słowo kluczowe z wie-

lojęzycznego tezaurusa środowiskowego 

GEMET*, w tym fraza „Zagospodarowa-

nie przestrzenne”, 

 co najmniej 3 słowa kluczowe z Polskiego 

Tezaurusa Planistycznego POLPLAN (opi-

sujące dane publikowane przez usługę). 

Wymagania te są domyślnie spełnione (Rysu-

nek 64). 

*https://www.eionet.europa.eu/gemet 

 UW Zagospodarowanie 

przestrzenne (GE-

MET - INSPIRE the-

mes, version 1.0) 

infoCatalogue-

Service (Część 

D 4 Rozporzą-

dzenia KE nr 

1205/2008) 

Akt planowania przestrzennego, Zasięg aktu 

planowania przestrzennego, Struktura prze-

strzenna, Struktura funkcjonalna (4 słowa: Pol-

ski Tezaurus Planistyczny POLPLAN) 

UPRZ Zagospodarowanie 

przestrzenne (GE-

MET - INSPIRE the-

mes, version 1.0) 

infoMapAc-

cessService 

(Część D 4 Roz-

porządzenia 

KE nr 

1205/2008) 

Akt planowania przestrzennego, Zasięg aktu 

planowania przestrzennego, Struktura prze-

strzenna, Struktura funkcjonalna (4 słowa: Pol-

ski Tezaurus Planistyczny POLPLAN) 

UPOB Zagospodarowanie 

przestrzenne (GE-

MET - INSPIRE the-

mes, version 1.0) 

infoFeature-

AccessService 

(Część D 4 Roz-

porządzenia 

KE nr 

1205/2008) 

Akt planowania przestrzennego, Zasięg aktu 

planowania przestrzennego, Struktura prze-

strzenna, Struktura funkcjonalna, Obszar rewi-

talizacji (5 słów: Polski Tezaurus Planistyczny 

POLPLAN) 

 

5.3.2 STANDARDOWY SŁOWNIK ŹRÓDŁOWY (E13) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako standardowy słownik źró-

dłowy (55.thesaurusName) na-

leży wprowadzać informacje o 

standardowym słowniku, z któ-

rego pochodzą zastosowane 

przy opisie słowa kluczowe 

(5.3.1). 

Należy zawsze wskazać pełny tytuł standardo-

wego słownika źródłowego oraz jego datę odnie-

sienia (datę utworzenia, publikacji lub ostatniej 

aktualizacji). 

W edytorze metadanych standardowe słowniki 

źródłowe wprowadzane są poprzez wybór warto-

ści z rozwijalnych list (wybór słów z predefiniowa-

https://www.eionet.europa.eu/gemet
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Należy wprowadzić informacje 

o standardowym słowniku źró-

dłowym stosownie do użytych 

słów kluczowych  (5.3.1). 

nych słowników - Rysunek 65), jak również wpisy-

wane z klawiatury (przy dodawaniu słów z innych 

słowników lub słów niepochodzących ze słownika 

- Rysunek 66). 

 UW  GEMET - IN-
SPIRE themes, 
version 1.0 

 Data odniesie-
nia: 

 publikacja 

 2008-06-01 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w 
sprawie wykonania dyrektywy 
2007/2/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w zakresie metada-
nych, Część D 4 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2008-12-03 

 Polski Tezaurus 
Planistyczny POL-
PLAN 

 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2017-06-17 
 

UPRZ  GEMET - IN-
SPIRE themes, 
version 1.0 

 Data odniesie-
nia: 

 publikacja 

 2008-06-01 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w 
sprawie wykonania dyrektywy 
2007/2/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w zakresie metada-
nych, Część D 4 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2008-12-03 

 Polski Tezaurus 
Planistyczny POL-
PLAN 

 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2017-06-17 
 

UPOB  GEMET - IN-
SPIRE themes, 
version 1.0 

 Data odniesie-
nia: 

 publikacja 

 2008-06-01 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w 
sprawie wykonania dyrektywy 
2007/2/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w zakresie metada-
nych, Część D 4 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2008-12-03 

 Polski Tezaurus 
Planistyczny POL-
PLAN 

 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2017-06-17 
 

 

5.4 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE (E14) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Po-

łożenie geograficzne” (Rysunek 67). 

 

Rysunek 67. Zakładka (sekcja) "Położenie geograficzne" 
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5.4.1 GEOGRAFICZNY PROSTOKĄT OGRANICZAJĄCY (E14) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako geograficzny prostokąt ograniczający 

(344.westBoundLongitured, 345.eastBoundLon-

gitude, 346.southBoundLatitude, 347.northBo-

undLatitude) należy opisać zasięg zasobu w 

przestrzeni geograficznej, w postaci współrzęd-

nych granic zasięgu zasobu najbardziej wysunię-

tych na zachód, wschód, południe i północ, wy-

rażonych w stopniach dziesiętnych. Wartości 

współrzędnych należy podawać z dokładnością 

przynajmniej czterech miejsc po przecinku, od-

dzielając miejsca dziesiętne znakiem kropki: „.”. 

Geograficzny prostokąt ograni-

czający należy opisać, jeżeli dana 

usługa posiada określony zasięg 

geograficzny (dla danych, które 

publikuje). Zaleca się wprowadza-

nie tego elementu. 

W edytorze metadanych geogra-

ficzny prostokąt ograniczający na-

leży wpisać w przeznaczonych to 

tego celu polach tekstowych (Ry-

sunek 68). 

 UW 17.3142, 18.1341, 51.2346, 51.8149 

UPRZ 17.3142, 18.1341, 51.2346, 51.8149 

UPOB 17.3142, 18.1341, 51.2346, 51.8149 

 

 
Rysunek 68. Wprowadzenie wartości "Geograficzny prostokąt ograniczający" w edytorze 

5.5 ODNIESIENIE CZASOWE (E15-E18) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Od-

niesienie czasowe” (Rysunek 69). 
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Rysunek 69. Zakładka (sekcja) "Odniesienie czasowe" 

5.5.1 DATA UTWORZENIA (E15) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako datę 

(394.date) utwo-

rzenia należy wpro-

wadzić datę uru-

chomienia usługi. 

W edytorze metadanych datę utworzenia należy wpisać w polu 

tekstowym „Data utworzenia” lub wybrać w narzędziu kalen-

darza (Rysunek 70).  

Należy wprowadzić tylko jedną datę utworzenia; musi ona 

zawsze być podana. Należy ją wprowadzić w formie RRRR-MM-

DD. 

 UW 2017-05-15 

UPRZ 2017-05-15 

UPOB 2017-05-15 

 

 
Rysunek 70. Wprowadzenie wartości "Data utworzenia" w edytorze 

5.5.2 DATA OPUBLIKOWANIA (E16) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako datę (394.date) opu-

blikowania należy wpro-

wadzić datę opublikowa-

nia (udostępnienia) za-

sobu przez usługę w sieci 

WWW. 

Data publikacji powinna zostać określona, jeżeli usługa  

(udostępniająca dane aktu/aktów planowania prze-

strzennego) została opublikowana w sieci WWW. 

W edytorze metadanych datę utworzenia należy wpisać 

w polu tekstowym „Data opublikowania” lub wybrać w 

narzędziu kalendarza (Rysunek 71).  
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Należy wprowadzić maksymalnie jedną datę publikacji, 

stosując formę RRRR-MM-DD. 

 UW 2017-05-16 

UPRZ 2017-05-16 

UPOB 2017-05-16 

 

 
Rysunek 71. Wprowadzenie wartości "Data opublikowania" w edytorze 

5.6 ZGODNOŚĆ (E22,E23) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki 

„Zgodność” (Rysunek 72). 

 

Rysunek 72. Zakładka (sekcja) "Zgodność" 

5.6.1 SPECYFIKACJA (E22) I STOPIEŃ ZGODNOŚCI (E23) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako zgodność opisuje się 

specyfikację (130.specifica-

tion), która stanowi przyto-

czenie przepisów wykonaw-

czych przyjętych na podsta-

wie art. 7 ust. 1 dyrektywy 

2007/2/WE lub innej specyfi-

kacji, której odpowiada 

usługa oraz stopień zgodno-

ści (132.pass), który stanowi 

Stopień zgodności należy określić, jako jedną z war-

tości: „Zgodny” lub „Niezgodny” (Rysunek 73). W 

przypadku braku brak informacji o zgodności należy 

zaznaczyć opcję „Brak”, a następnie z listy wybrać 

„Nieznany” (Rysunek 74). 

Należy wskazać przynajmniej jedną specyfikację i 

określić stopień zgodności opisywanego zasobu z tą 

specyfikacją. 

Dla usług danych przestrzennych będących usługami 

sieciowymi INSPIRE należy zapewnić informację o 
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oznaczenie stopnia zgodno-

ści opisywanej usługi z przy-

toczoną specyfikacją. 

Jako przytoczenie specyfika-

cji należy podać jej pełną na-

zwę oraz datę odniesienia 

(utworzenia, publikacji lub 

aktualizacji). 

zgodności z rozporządzeniem KE nr 976/2009 w za-

kresie usług sieciowych. 

Po otwarciu formularza edytora, zestaw specyfikacji 

jest już wprowadzony w domyślnej konfiguracji, 

zgodnej z założeniami Profilu metadanych (Rysunek 

73, Rysunek 74). Użytkownik musi jedynie określić 

dla każdej z nich stopień zgodności. Nie należy usu-

wać tych specyfikacji. 

 UW  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
976/2009 z dnia 19 października 
2009 r. w sprawie wykonania dy-
rektywy 2007/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie 
usług sieciowych 

 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2009-10-20 
 zgodny 

 Technical Guidance for the implementation 
of INSPIRE Discovery Services 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2011-11-07 
 zgodny 

UPRZ  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
976/2009 z dnia 19 października 
2009 r. w sprawie wykonania dy-
rektywy 2007/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie 
usług sieciowych 

 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2009-10-20 
 zgodny 

 Technical Guidance for the implementation 
of INSPIRE View Services 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2013-04-04 
 zgodny 

UPOB  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 
976/2009 z dnia 19 października 
2009 r. w sprawie wykonania dy-
rektywy 2007/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie 
usług sieciowych 

 Data odniesienia: 

 publikacja 

 2009-10-20 
 zgodny 

 Technical Guidance for the implementation 
of INSPIRE Download Services 

 Data odniesienia 

 publikacja 

 2013-08-09 
 zgodny 
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Rysunek 73. Wprowadzenie wartości "Specyfikacja i Stopień" w edytorze 

 

 

Rysunek 74. Wprowadzenie wartości "Specyfikacja i Stopień" w edytorze, w sytuacji, gdy „Stopień” jest nieznany 
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5.7 WYMOGI DOTYCZĄCE DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA (E24, E25) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Wy-

mogi dostępu” (Rysunek 75). 

 

Rysunek 75. Zakładka (sekcja) "Wymogi dostępu" 

5.7.1 WARUNKI DOTYCZĄCE DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA (E24) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako warunki dotyczące 

dostępu i użytkowania 

(68.useLimitation) należy 

wprowadzać opis warun-

ków dostępu do usługi 

danych przestrzennych, 

w tym informacje o opła-

tach (jeśli są pobierane) 

oraz warunków ich użyt-

kowania. 

Jeżeli żadne warunki nie mają zastosowania odnośnie do 

dostępu do zasobu i jego użytkowania, niezbędny jest 

wpis „brak warunków”. Jeżeli warunki są nieznane, na-

leży wpisać „warunki nieznane”. 

Należy wprowadzić przynajmniej jeden opis dotyczący 

warunków dostępu i użytkowania zasobu.  

W edytorze metadanych opis warunków dotyczących 

dostępu i użytkowania wprowadza się w polu „Warunki 

dotyczące użytkowania” (Rysunek 76). 

 UW dane usługi dostępne bez ograniczeń 

UPRZ dane usługi dostępne bez ograniczeń 

UPOB dane usługi dostępne bez ograniczeń 

 

 
Rysunek 76. Wprowadzenie wartości "Warunki dotyczące użytkowania" w edytorze 

5.7.2 OGRANICZENIA W PUBLICZNYM DOSTĘPIE (E25) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako ograniczenia w 

publicznym dostępie  

(70.accessConstra-

ints, 72.otherCon-

straints, 74.classifi-

cation) należy wpro-

wadzić informacje 

Ograniczenia w publicznym dostępie należy wprowadzić jako 

co najmniej jedną z informacji: 

 nt. ograniczeń dostępu w celu zapewnienia ochrony pry-

watności lub dóbr intelektualnych oraz wszystkich dodat-

kowych ograniczeń lub ostrzeżeń dotyczących nabycia za-

sobu 
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nt. istniejących ogra-

niczeń publicznego 

dostępu do usługi 

wraz z uzasadnie-

niem. 

 nt. innych ograniczeń i prawnych warunków wstępnych 

dotyczących dostępu i korzystania z zasobu 

W edytorze metadanych informacje o ograniczeniach w pu-

blicznym dostępie określa się poprzez wybór wartości z roz-

wijalnych list (Rysunek 77). 

 UW niesklasyfikowany brak ograniczeń 

UPRZ niesklasyfikowany brak ograniczeń 

UPOB niesklasyfikowany brak ograniczeń 

 

 
Rysunek 77. Wprowadzenie wartości "Ograniczenia w publicznym dostępie" w edytorze 

5.8 ORGANIZACJE ODPOWIEDZIALNE (E26, E27) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Or-

ganizacje odpowiedzialne” (Rysunek 78). 

 

Rysunek 78. Zakładka (sekcja) "Organizacje odpowiedzialne" 

5.8.1 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA (E26) I JEJ ROLA (E27) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako organizację odpowiedzialną (29.po-

intOfContact) wprowadza się opis organi-

zacji odpowiedzialnej za tworzenie oraz 

zarządzanie usługą, przez którą jest publi-

kowane są zasoby, pozwalający na identy-

fikację i nawiązanie kontaktu (komunika-

cję) z organizacją lub osobami związanymi 

Formularz z rolą „Administrator” jest 

przygotowany domyślnie. 

W ramach opisu organizacji odpowie-

dzialnej należy umieścić przynajmniej jej 

pełną nazwę, adres poczty elektronicz-

nej oraz numer telefonu w postaci 
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z usługą oraz rolę (379.role) tejże organi-

zacji, odpowiedzialnej względem usługi 

(funkcję pełnioną przez jednostkę odpo-

wiedzialną).  

Należy zawsze wprowadzić co najmniej 

jedną jednostkę odpowiedzialną, której 

rola względem zasobu to: 

 administrator (custodian) – dla jed-

nostki samorządu terytorialnego. 

+48XXXXXXXXX, umieszczając je w po-

lach edytora „Nazwa organizacji”, „Tele-

fon”, „Adres e-mail” (Rysunek 79). Zale-

cane jest jednak umieszczenie wszyst-

kich informacji kontaktowych. 

 

Możliwe jest dodanie drugiej i kolejnych 

organizacji odpowiedzialnych. Wówczas 

rolę każdej z nich należy wybrać z rozwi-

jalnej listy (Rysunek 80). 

 UW  Biuro Rozwoju Wrocławia, Dział Informacji Przestrzennej 
 Informacje kontaktowe: 

 sip@um.wroc.pl 

 +48717778732 
 administrator 

UPRZ  Biuro Rozwoju Wrocławia, Dział Informacji Przestrzennej 
 Informacje kontaktowe: 

 sip@um.wroc.pl 

 +48717778732 
 administrator 
 

UPOB  Biuro Rozwoju Wrocławia, Dział Informacji Przestrzennej 
 Informacje kontaktowe: 

 sip@um.wroc.pl 

 +48717778732 
 administrator 
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Rysunek 79. Wprowadzenie wartości "Jednostka odpowiedzialna" w edytorze dla roli Administrator 
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Rysunek 80. Dodawanie drugiej i kolejnych wartości "Jednostka odpowiedzialna" w edytorze; wybór 

roli 

5.9 METADANE NA TEMAT METADANYCH (E34-E39) 

Niniejszy rozdział przedstawia sposób opracowania metadanych za pomocą edytora, dla zakładki „Me-

tadane na temat metadanych” (Rysunek 81). 

 

Rysunek 81. Zakładka (sekcja) "Metadane na temat metadanych" 

5.9.1 IDENTYFIKATOR REKORDU METADANYCH (E37) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako unikalny identyfikator rekordu  me-

tadanych (2.fileIdentifier) należy wpro-

wadzić wartość identyfikującą rekord 

(plik) metadanych w unikalny sposób. 

W edytorze metadanych unikalny identy-

fikator rekordu (pliku) metadanych gene-

rowany jest automatycznie (Rysunek 82). 

 UW 5ebb3e4f-8a03-4b5a-9fb7-4978b32feae1 



 

 

 

str. 77 z 82 

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 

UPRZ d81fe60a-8394-462c-8175-c8687e8d47b9 

UPOB e838a934-449a-46b6-93f3-0b983bb9df3d 

 

 
Rysunek 82. Element "Unikalny identyfikator rekordu metadanych" w edytorze 

5.9.2 JĘZYK METADANYCH (E36) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako język metadanych 

(3.language) określa się 

język, w którym wyra-

żone są wartości ele-

mentów metadanych. 

Należy zawsze określić jeden język metadanych. Jako 

określenie języka należy stosować trzyliterowe kody 

określone w normie ISO 639-2 

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

W edytorze metadanych domyślnie ustawiony jest język 

polski (Rysunek 83). 

 UW pol 

UPRZ pol 

UPOB pol 

 

 

Rysunek 83. Element "Język metadanych" w edytorze 

5.9.3 DATA METADANYCH (E35) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako datę metadanych (9.dateStamp) 

należy wprowadzić datę określającą, 

kiedy utworzono lub zaktualizowano re-

kord metadanych. 

W edytorze metadanych data metada-

nych nadawana jest automatycznie (Rysu-

nek 84). 

 UW 2017-05-25 

UPRZ 2017-11-23 

UPOB 2017-05-25 

 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/
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Rysunek 84. Element "Data metadanych" w edytorze 

5.9.4 NAZWA (E38) I WERSJA STANDARDU METADANYCH (E39) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako nazwę i wersję standardu me-

tadanych należy wprowadzić na-

zwę standardu metadanych uży-

tego do opisu zasobu oraz wersję 

tego standardu. 

W edytorze metadanych nazwa i wersja stan-

dardu metadanych nadawane są automatycz-

nie (Rysunek 85). 

 UW ISO19115, 2003/Cor.1:2006 

UPRZ ISO19115, 2003/Cor.1:2006 

UPOB ISO19115, 2003/Cor.1:2006 

 

 

Rysunek 85. Elementy "Nazwa standardu" i "Wersja standardu" w edytorze 

5.9.5 PUNKT KONTAKTOWY METADANYCH (E34) 

Sposób i zasady 

użycia ele-

mentu 

Jako punkt kontaktowy metadanych 

(8.contact) należy wprowadzać opis or-

ganizacji odpowiedzialnej za tworzenie 

i przechowywanie metadanych. 

Możliwe jest wskazanie więcej niż jed-

nego punktu kontaktowego metada-

nych. Rolę jednostki odpowiedzialnej 

należy określić jako „punkt kontak-

towy” (pointOfContact). 

Formularz z rolą „punkt kontaktowy” jest 

przygotowany domyślnie. 

W ramach opisu organizacji będącej punk-

tem kontaktowym metadanych należy 

umieścić przynajmniej jej pełną nazwę, ad-

res poczty elektronicznej oraz numer tele-

fonu w postaci +48XXXXXXXXX, umiesz-

czając je w polach edytora „Nazwa organi-

zacji”, „Telefon”, „Adres e-mail” (Rysunek 

86). Zalecane jest jednak umieszczenie 

wszystkich informacji kontaktowych. 
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 UW  Biuro Rozwoju Wrocławia, Dział Informacji Przestrzennej 
 Informacje kontaktowe: 

 sip@um.wroc.pl 

 +48717778732 
 punkt kontaktowy 

UPRZ  Biuro Rozwoju Wrocławia, Dział Informacji Przestrzennej 
 Informacje kontaktowe: 

 sip@um.wroc.pl 

 +48717778732 
 punkt kontaktowy 

UPOB  Biuro Rozwoju Wrocławia, Dział Informacji Przestrzennej 
 Informacje kontaktowe: 

 sip@um.wroc.pl 

 +48717778732 
 punkt kontaktowy 

 

mailto:sip@um.wroc.pl
mailto:sip@um.wroc.pl
mailto:sip@um.wroc.pl
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Rysunek 86. Wprowadzenie wartości "Punkt kontaktowy metadanych" w edytorze 
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6 Bierząca kontrola poprawności 

W trakcie tworzenia metadanych lub po zakończeniu tego procesu, przed zapisem pliku wskazane jest 

wykonywanie bieżącej kontroli poprawności wprowadzania metadanych, tzw. walidacji. Służy do tego 

przycisk „Waliduj” u dołu formularza edytora (Rysunek 87). 

 

Rysunek 87. Narzędzie bieżącej walidacji w edytorze 

Należy go użyć w celu dokonania weryfikacji poprawnego wprowadzenia wszystkich wymaganych elementów. 

Po chwili edytor zwróci komunikat informujący o pomyślnej walidacji, tzn. braku błędów (Rysunek 88) w opraco-

wywanych metadanych lub wylistuje odnalezione błędy (Rysunek 89), oznaczające konieczność wprowadzenia 

korekt. 

 

Rysunek 88. Komunikat o bezbłędnej walidacji metadanych 
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Rysunek 89. Przykładowy komunikat wykazujący błędy w walidacji metadanych 


