Załączniki do rozporządzenia Ministra …
z dnia…………... (Dz. U………..…)

Załącznik nr 1

KATALOG OBIEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na potrzeby katalogu obiektów przyjęte zostały stereotypy, wyszczególnione w poniższej
tabeli.
Stereotyp

Opis

FeatureType

Typ obiektu przestrzennego

DataType

Uporządkowany typ danych bez tożsamości.

CodeList

Lista predefiniowanych wartości. Atrybut, którego dziedziną jest CodeList może
przyjmować wartości z tej listy.

property

Cecha typu obiektu

voidable

Atrybut lub rola asocjacyjna, które mogą nie mieć przypisanej wartości

Liczność cechy typu obiektu przestrzennego określa minimalną i największą liczbę
egzemplarzy, jakie może mieć dana cecha. Pojedyncze wystąpienia są przedstawiane jako
”1”; wielokrotne wystąpienia są reprezentowane jako ”*”, stała zaś liczba wystąpień, inna niż
1, jest przedstawiana za pomocą odpowiedniej liczby (np. „2”, „3” itd.).
Jeżeli minimalna liczność cechy typu obiektu przestrzennego wynosi co najmniej 1 oznacza
to, że dla każdego wystąpienia (instancji) tego typu obiektu cecha ta istnieje w świecie
rzeczywistym i musi zostać ona wprowadzona do zbioru danych.
Jeżeli minimalna liczność cechy typu obiektu przestrzennego wynosi 0 oznacza to, że
przynajmniej dla jednego wystąpienia (instancji) tego typu obiektu cecha ta może nie istnieć
w świecie rzeczywistym.

Tabela 1. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: "AktPlanowaniaPrzestrzennego”
1

Klasa: AktPlanowaniaPrzestrzennego

2

Nazwa (pełna):

Akt planowania przestrzennego
Reprezentacja

dokumentu

aktu

przestrzenną na terenie kraju,

ustanawiającego

i

kształtującego

politykę

województwa, obszaru funkcjonalnego ośrodka

wojewódzkiego, obszaru związku metropolitalnego oraz gminy którego tryb
tworzenia, uchwalenia, a także jego zawartość reguluje ustawa z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073
i 1566 oraz …) oraz ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067). W ramach
aktów planowania przestrzennego uwzględnia się również obszar zabudowy, o
którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Do ww. aktów należą:

3

Definicja:



koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju;



plan zagospodarowania przestrzennego województwa;



plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego
ośrodka wojewódzkiego;



ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
związku metropolitalnego;



studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;



miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;



miejscowy plan odbudowy obiektów budowlanych;



miejscowy plan rewitalizacji;



uchwała w przedmiocie wyznaczenia obszaru zabudowanego.

Zasięg przestrzenny obiektu reprezentuje granicę obszaru, który jest objęty aktem
planowania przestrzennego.

4

Stereotypy:

«FeatureType»

5

Atrybut:

idIIP

6

Nazwa (pełna):

identyfikator

7

Dziedzina:

Identyfikator

8

Liczność:

[1]

9

Definicja:

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

10 Stereotypy:

«property»

11 Atrybut:

tytul

12 Nazwa (pełna):

tytuł

13 Dziedzina:

CharacterString

14 Liczność:

[1]

15 Definicja:

Oficjalny tytuł aktu planowania przestrzennego.

16 Stereotypy:

«property»

17 Atrybut:

tytulAlternatywny

18 Nazwa (pełna):

tytul alternatywny

19 Dziedzina:

CharacterString

20 Liczność:

[0..*]

21 Definicja:

Alternatywny (nieoficjalny) tytuł aktu planowania przestrzennego.

22 Stereotypy:

«property»

23 Atrybut:

typPlanu

24 Nazwa (pełna):

typ planu

25 Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennegoKod

26 Liczność:

[1]

27 Definicja:

Formalna nazwa typu/rodzaju aktu planowania przestrzennego.

28 Stereotypy:

«property»

29 Atrybut:

poziomHierarchii

30 Nazwa (pełna):

poziom w hierarchii

31 Dziedzina:

LevelOfSpatialPlanValue

32 Liczność:

[1]
Poziom w hierarchii terytorialnej kraju obszaru objętego aktem planowania
przestrzennego.
KOMENTARZ 01. Dla poszczególnych typów aktu planowania przestrzennego
atrybut przyjmuje następujące wartości:
- Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju – krajowy
(http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/national)

33 Definicja:

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - regionalny
(http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/regional)
- Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka
wojewódzkiego – subregionalny
(http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/infraRegional)
- Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
związku metropolitalnego - ponadlokalny
(http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/supraLocal)
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar całej gminy

- lokalny (http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/local)
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - lokalny
(http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/local)
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części gminy
- sublokalny
(http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/infraLocal)
- Miejscowy plan odbudowy obiektów budowlanych - sublokalny
(http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/infraLocal)
- Miejscowy plan rewitalizacji - sublokalny
(http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/infraLocal)
- Uchwała w przedmiocie wyznaczenia obszaru zabudowanego – sublokalny
(http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/infraLocal)

34 Stereotypy:

«property»

35 Atrybut:

obowiazujeOd

36 Nazwa (pełna):

obowiązuje od

37 Dziedzina:

Date

38 Liczność:

[0..1]

39 Definicja:

Data, od której dany akt planowania przestrzennego obowiązuje.

40 Stereotypy:

«property»

41 Atrybut:

obowiazujeDo

42 Nazwa (pełna):

obowiązuje do

43 Dziedzina:

Date

44 Liczność:

[0..1]

45 Definicja:

Data, od której akt planowania przestrzennego przestaje obowiązywać.

46 Stereotypy:

«property»

47 Atrybut:

status

48 Nazwa (pełna):

status

49 Dziedzina:

ProcessStepGeneralValue

50 Liczność:

[1]

51 Definicja:

Ogólne wskazanie etapu procedury planistycznej, na którym znajduje się akt
planowania przestrzennego.

52 Stereotypy:

«property»

53 Atrybut:

zmiana

54 Nazwa (pełna):

zmiana

55 Dziedzina:

Boolean

56 Liczność:

[0..1]

57 Definicja:

Informacja czy akt planowania przestrzennego był zmieniany lub czy było dla niego
wydane rozstrzygnięcie nadzorcze lub wyrok sądowy.

58 Stereotypy:

«property»

59 Atrybut:

zasiegPrzestrzenny

60 Nazwa (pełna):

zasięg przestrzenny

61 Dziedzina:

GM_MultiSurface

62 Liczność:

[1]
Granica obszaru objętego ustaleniami aktu planowania przestrzennego.

63 Definicja:

KOMENTARZ 01. Wartość atrybutu jest wyznaczona poprzez granicę obrazu
kartograficznego zawierającego informacje o zagospodarowaniu przestrzennym.

64 Stereotypy:
65

Rola
asocjacyjna:

«property»
aktNormatywny

66 Nazwa (pełna):

akt normatywny

67 Dziedzina:

DokumentFormalny

68 Liczność:

[1..*]
Odniesienie do aktu prawnego wywołującego skutki prawne (np. uchwalenie,
uchylenie, aktualizacja) w stosunku do aktu planowania przestrzennego.

69 Definicja:

Ta asocjacja ma dodatkowe właściwości określone w klasie asocjacji SkutekPrawny.
KOMENTARZ 01. Uporządkowanie (ordered) po dacie od najstarszej do
najmłodszej

70 Stereotypy:
71

Rola
asocjacyjna:

«property»
dokument

72 Nazwa (pełna):

dokument

73 Dziedzina:

DokumentFormalny

74 Liczność:

[0..*]
Odnośnik do dokumentów:


inicjujących i przyjmujących akt planowania przestrzennego, rozstrzygnięć
nadzorczych i wyroków dotyczących aktu,

75 Definicja:



powiązanych z aktem planowania przestrzennego, które obejmują:
opracowanie ekofizjograficzne, prognozę oddziaływania na środowisko,
prognozę skutków finansowych.

KOMENTARZ 01. Dokumenty będące aktami normatywnymi wywołującymi

określone skutki prawne w odniesieniu do aktu planowania przestrzennego np.
uchwalenie lub zmiana należy wskazywać za pośrednictwem roli asocjacyjnej
aktNormatywny.
KOMENTARZ 02. Za pośrednictwem asocjacji dokument może wskazywać
wszystkie inne dokumenty istotne z punktu widzenia decyzji podjętych w procesie
kreacji aktu planowania przestrzennego i powiązane z tym aktem. Do dokumentów
tych należą: opracowanie ekfizjograficzne, prognoza oddziaływania na środowisko,
prognoza skutków finansowych.

76 Stereotypy:
77

Rola
asocjacyjna:

«property», «voidable»
rysunek

78 Nazwa (pełna):

rysunek

79 Dziedzina:

RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego

80 Liczność:

[1..*]

81 Definicja:

Odniesienie do cyfrowej reprezentacji graficznych części aktu planowania
przestrzennego.

82 Stereotypy:

«property»

83 Ograniczenie:

aktPrzystepujacy

84 Język naturalny:

Należy podać co najmniej dokument uchwały lub zarządzenia w sprawie
przystąpienia do sporządzenia aktu planowania przestrzennego.

85 OCL:

inv: self.aktNormatywny->exist(self.typ='przystapienie')

86 Ograniczenie:

dataPoczatkowaObowiazywania
Jeżeli status aktu planowania przestrzennego jest równy 'prawnie wiążący lub

87 Język naturalny:

realizowany' lub 'nieaktualny' to data od której obowiązuje musi być
wyspecyfikowana.

88 OCL:
89 Ograniczenie:
90 Język naturalny:
91 OCL:

inv: self.status='legalForce' or self.status='obsolete' implies self.obowiazujeOd>notEmpty()
dataKoncowaObowiazywania
Jeżeli status aktu planowania przestrzennego jest równy 'nieaktualny' to data do
której obowiązywał musi być wyspecyfikowana.
inv: self.status='obsolete' implies self.obowiazujeDo->notEmpty()

Tabela 2. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: "RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego”
1

Klasa: RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego

2

Nazwa (pełna):

Rysunek aktu planowania przestrzennego

Cyfrowa reprezentacja z nadanymi georeferencjami części graficznej aktu
planowania przestrzennego, będąca elementem aktu, przyjęta w drodze procedury
formalno-prawnej wraz z częścią tekstową oraz elementami integralnymi

3

Definicja:

wymaganymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym albo ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o
szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

4

Stereotypy:

«FeatureType»

5

Atrybut:

idIIP

6

Nazwa (pełna):

identyfikator

7

Dziedzina:

Identyfikator

8

Liczność:

[1]

9

Definicja:

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

10 Stereotypy:

«property»

11 Atrybut:

tytul

12 Nazwa (pełna):

tytuł

13 Dziedzina:

CharacterString

14 Liczność:

[1]

15 Definicja:

Oficjalny tytuł (nazwa) graficznej części aktu planowania przestrzennego.

16 Stereotypy:

«property»

17 Atrybut:

lacze

18 Nazwa (pełna):

URL

19 Dziedzina:

[1]

20 Liczność:

Łącze (adres URL) pod którym dostępna jest cyfrowa wersja rysunku aktu
planowania przestrzennego.

21 Definicja:

URL

22 Stereotypy:

«property»

23 Atrybut:

legenda

24 Nazwa (pełna):

legenda

25 Dziedzina:

URL

26 Liczność:

[0..1]

27 Definicja:

Łącze (adres URL) pod którym dostępna jest legenda cyfrowej wersji rysunku aktu
planowania przestrzennego.

28 Stereotypy:

«property»

29 Atrybut:

ukladOdniesieniaPrzestrzennego

30 Nazwa (pełna):

układ odniesienia przestrzennego

31 Dziedzina:

MD_Identifier

32 Liczność:

[0..1]
Układ odniesienia przestrzennego dokumentu graficznego (georeferencja pliku).

33 Definicja:

KOMENTARZ 01. Układ odniesienia przestrzennego należy podać zgodnie z EPSG
Geodetic Parameter Dataset w postaci identyfikatora URI np.
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/2180.
KOMENTARZ 02. Zaleca się zakodowanie całego identyfikatora układu odniesień
przestrzennych (URI) w elemencie code (MD_Identifier/code).

34 Stereotypy:

«property»

35 Atrybut:

opis

36 Nazwa (pełna):

opis

37 Dziedzina:

CharacterString

38 Liczność:

[0..1]

39 Definicja:

Krótka charakterystyka załącznika graficznego.

40 Stereotypy:

«property»

41 Atrybut:

rozdzielczoscPrzestrzenna

42 Nazwa (pełna):

rozdzielczość przestrzenna

43 Dziedzina:

MD_Resolution

44 Liczność:

[1]

45 Definicja:

Informacja o rozdzielczości przestrzennej części graficznej aktu planowania
przestrzennego.

46 Stereotypy:

«property», «voidable»

47 Atrybut:

obowiazujeOd

48 Nazwa (pełna):

obowiązuje od

49 Dziedzina:

Date

50 Liczność:

[0..1]

51 Definicja:

Data, od której dany akt planowania przestrzennego obowiązuje.

52 Stereotypy:

«property»

53 Atrybut:

obowiazujeDo

54 Nazwa (pełna):

obowiązuje do

55 Dziedzina:

Date

56 Liczność:

[0..1]

57 Definicja:

Data, od której akt planowania przestrzennego przestaje obowiązywać.

58 Stereotypy:

«property»

59 Rola

plan

asocjacyjna:

60 Nazwa (pełna):

plan

61 Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

62 Liczność:

[1]

63 Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego dla którego obiekt stanowi część
graficzną.

64 Stereotypy:

«property»

65 Ograniczenie:

mianownikSkali

66 Język naturalny:

Rozdzielczość przestrzenna musi być podana jako mianownik skali.

67 OCL:

inv: self.rozdzielczoscPrzestrzenna.equivalentScale->notEmpty()

68 Ograniczenie:

dataPoczatkowaObowiazywania
Jeżeli status aktu planowania przestrzennego jest równy 'prawnie wiążący lub

69 Język naturalny:

realizowany' lub 'nieaktualny' to data od której obowiązuje musi być
wyspecyfikowana.

70 OCL:
71 Ograniczenie:
72 Język naturalny:
73 OCL:

inv: self.plan.status='legalForce' or self.plan.status='obsolete' implies
self.obowiazujeOd->notEmpty()
dataKoncowaObowiazywania
Jeżeli status aktu planowania przestrzennego jest równy 'nieaktualny' to data do
której obowiązywał musi być wyspecyfikowana.
inv: self.plan.status='obsolete' implies self.obowiazujeDo->notEmpty()

Tabela 3. Typy i atrybuty obiektu przestrzennego: „DokumentFormalny
1

Klasa: DokumentFormalny

2

Nazwa (pełna):

Dokument formalny
Dokument sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy
publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania.
Szczególnym przypadkiem dokumentu formalnego jest akt prawny, będący

3

Definicja:

rezultatem tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego
upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub
podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania
skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność
prawna).

4

Stereotypy:

«FeatureType»

5

Atrybut:

idIIP

6

Nazwa (pełna):

identyfikator

7

Dziedzina:

Identyfikator

8

Liczność:

[1]

9

Definicja:

Zewnętrzny identyfikator obiektu dla obiektu przestrzennego.

10

Stereotypy:

«property»

11

Atrybut:

tytul

12

Nazwa (pełna):

tytuł

13

Dziedzina:

CharacterString

14

Liczność:

[1]

15

Definicja:

Oficjalny tytuł lub nazwa dokumentu formalnego.

16

Stereotypy:

«property»

17

Atrybut:

nazwaSkrocona

18

Nazwa (pełna):

nazwa skrócona

19

Dziedzina:

CharacterString

20

Liczność:

[0..1]

21

Definicja:

Skrócona nazwa lub alternatywny tytuł dokumentu.

22

Stereotypy:

«property»

23

Atrybut:

numerIdentyfikacyjny

24

Nazwa (pełna):

numer identyfikacyjny

25

Dziedzina:

CharacterString

26

Liczność:

[0..1]

27

Definicja:

Kod wykorzystywany do identyfikacji dokumentu.

28

Stereotypy:

«property»

29

Atrybut:

data

30

Nazwa (pełna):

data

31

Dziedzina:

CI_Date

32

Liczność:

[1]
Data utworzenia, publikacji lub zmiany dokumentu.

33

Definicja:

KOMENTARZ 01. Wartość atrybutu data oznacza datę dzienną odpowiadającą dacie
ustanowienia statusu aktu prawnego np. status='projekt' to data oznacza wersję
projektu aktu prawnego na dzień podany jako wartość atrybutu.

34

Stereotypy:

«property»

35

Atrybut:

dataWejsciaWZycie

36

Nazwa (pełna):

data wejścia w życie

37

Dziedzina:

Date

38

Liczność:

[1]
Data dzienna wejścia w życie dokumentu będącego aktem prawnym.

39

Definicja:

KOMENTARZ 01. Atrybut ma zastosowanie tylko w przypadku dokumentów
urzędowych będących aktami prawnymi.

40

Stereotypy:

«property», «voidable»

41

Atrybut:

dataUchylenia

42

Nazwa (pełna):

data uchylenia

43

Dziedzina:

Date

44

Liczność:

[0..1]

45

Definicja:

Data dzienna od której dokument przestaje obowiązywać.

46

Stereotypy:

«property»

47

Atrybut:

organUstanawiajacy

48

Nazwa (pełna):

organ ustanawiający

49

Dziedzina:

CharacterString

50

Liczność:

[1]

51

Definicja:

52

Stereotypy:

«property», «voidable»

53

Atrybut:

szczegoloweOdniesienie

54

Nazwa (pełna):

szczegółowe odniesienie

55

Dziedzina:

CharacterString

56

Liczność:

[0..1]

57

Definicja:

58

Stereotypy:

«property»

59

Atrybut:

dziennikUrzedowy

60

Nazwa (pełna):

dziennik urzędowy

61

Dziedzina:

DziennikUrzedowyKod

62

Liczność:

[1]

63

Definicja:

Nazwa dziennika urzędowego, w którym opublikowano dokument formalny.

64

Stereotypy:

«property», «voidable»

65

Atrybut:

lacze

66

Nazwa (pełna):

łącze

Organ ustanawiający (wydający) dokument formalny np. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego.

Odniesienie do konkretnej części dokumentu istotnej z punktu widzenia procesu
planowania przestrzennego np. artykułu ustawy.

67

Dziedzina:

URL

68

Liczność:

[1..*]

69

Definicja:

Łącze (adres URL) pod którym dostępny jest tekst dokumentu formalnego.

70

Stereotypy:

«property», «voidable»

71

Rola
asocjacyjna:

plan

72

Nazwa (pełna):

plan

73

Dziedzina:

AktPlanowaniaPrzestrzennego

74

Liczność:

[0..*]

75

Definicja:

Odniesienie do aktu planowania przestrzennego w stosunku, do którego akt prawny
wywołuje skutki prawne (np. uchwalenie, uchylenie, aktualizację).

76

Stereotypy:

Ta asocjacja ma dodatkowe właściwości określone w klasie asocjacji SkutekPrawny.
«property»

77

Ograniczenie:

skutekPrawny

78

Język
naturalny:

Jeżeli dokument wywołuje skutki prawne (np. uchwalenie, uchylenie, aktualizację,
nieważność) wobec aktu planowania przestrzennego to musi być wyspecyfikowane
odniesienie do tego aktu (rola asocjacyjna „plan”).

Tabela 4. Typ: „SkutekPrawny"
1

Klasa: SkutekPrawny

2

Nazwa (pełna):

3

Definicja:

4

Stereotypy:

«Type»

5

Atrybut:

typ

6

Nazwa (pełna):

typ

7

Dziedzina:

SkutekPrawnyKod

8

Liczność:

[1]

9

Definicja:

Typ skutku prawnego.

10

Stereotypy:

«property»

11

Atrybut:

opis

12

Nazwa (pełna):

opis

13

Dziedzina:

CharacterString

14

Liczność:

[0..1]

15

Definicja:

Skutek prawny
Następstwo, jakie pociąga za sobą zdarzenie wywołujące skutki prawne (uchwalenie,
uchylenie, zmiana), w stosunku do aktu planowania przestrzennego.

Opis charakteru skutku prawnego, jaki pociąga za sobą zdarzenie wywołujące taki
skutek, w stosunku do aktu planowania przestrzennego.

16

Stereotypy:

«property»

Tabela 5. Typ danych: "Identyfikator"
1

Klasa: Identyfikator

2

Nazwa (pełna):

Identyfikator
Zewnętrzny jednoznaczny, niezmienny identyfikator obiektu publikowany przez

3

Definicja:

dostawcę zbioru danych. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez
zewnętrzne systemy/aplikacje w celu odniesienia do obiektu.

4

Stereotypy:

«DataType»

5

Atrybut:

lokalnyId

6

Nazwa (pełna):

identyfikator lokalny

7

Dziedzina:

CharacterString

8

Liczność:

1
Lokalny identyfikator obiektu przypisany przez dostawcę danych, o którym mowa w
§6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

9

Definicja:
KOMENTARZ 01. Unikalność identyfikatora w przestrzeni nazw gwarantuje
dostawca zbioru danych.

10

Stereotypy:

«property»

11

Atrybut:

przestrzenNazw

12

Nazwa (pełna):

przestrzeń nazw

13

Dziedzina:

CharacterString

14

Liczność:

1
Przestrzeń nazw identyfikująca w sposób jednoznaczny źródło danych obiektu o
którym mowa w §6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

15

Definicja:
KOMENTARZ 01. Wartość atrybutu przestrzeń nazw powinna zawierać unikalny
identyfikator zbioru danych przestrzennych do którego należy instancja typu obiektu.

16

Stereotypy:

«property»

Tabela 6. Lista kodowa: "AktPlanowaniaPrzestrzennegoKod"
1

Klasa: AktPlanowaniaPrzestrzennegoKod

2

Nazwa (pełna):

3

Definicja:

4

Stereotypy:

Akt planowania przestrzennego - kod
Klasyfikacja aktów planowania przestrzennego ze względu na typ i organ
odpowiedzialny za jego uchwalenie.
«CodeList»

5

Wartość:

koncepcjaPrzestrzennegoZagospodarowaniaKraju

6

Nazwa (pełna):

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
Rodzaj aktu planowania przestrzennego. Nie jest aktem prawa miejscowego. Tryb

7

Definicja:

tworzenia, uchwalenia, a także jego zawartość reguluje artykuł 47 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

8

Wartość:

planZagospodarowaniaPrzestrzennegoWojewodztwa

9

Nazwa (pełna):

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
Rodzaj aktu planowania przestrzennego. Nie jest aktem prawa miejscowego. Tryb

10

Definicja:

tworzenia, uchwalenia, a także jego zawartość regulują artykuły od 39 do 42 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

11

Wartość:

12

Nazwa (pełna):

planZagospodarowaniaPrzestrzennegoMiejskiegoObszaruFunkcjonalnegoOsro
dkaWojewodzkiego
plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka
wojewódzkiego
Rodzaj aktu planowania przestrzennego będący częścią planu zagospodarowania
przestrzennego województwa zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

13

Definicja:

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tryb tworzenia, uchwalenia, a
także jego zawartość regulują artykuły od 39 do 42 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

14

Wartość:

15

Nazwa (pełna):

ramoweStudiumZwiazkuMetropolitalnego
ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
związku metropolitalnego
Rodzaj aktu planowania przestrzennego. Nie jest aktem prawa miejscowego. Tryb

16

Definicja:

tworzenia, uchwalenia, a także jego zawartość regulują artykuły od 37o do 37q
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

17

Wartość:

studiumUwarunkowanIKierunkowZagospodarowaniaPrzestrzennego

18

Nazwa (pełna):

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Rodzaj aktu planowania przestrzennego, będący aktem planowania przestrzennego o
charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego. Nie jest aktem prawa powszechnie

19

Definicja:

obowiązującego. Tryb tworzenia, uchwalenia, a także jego zawartość regulują
artykuły od 9 do 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

20

Wartość:

miejscowyPlanZagospodarowaniaPrzestrzennego

21

Nazwa (pełna):

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Rodzaj aktu planowania przestrzennego, będący aktem prawa miejscowego,

22

Definicja:

zawierający ustalenia powszechnie wiążące na obszarze, na którym obowiązuje. Tryb
tworzenia, uchwalenia, a także jego zawartość regulują artykuły od 14 do 21 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

23

Wartość:

miejscowyPlanOdbudowyObiektowBudowlanych

24

Nazwa (pełna):

miejscowy plan odbudowy obiektów budowlanych
Rodzaj aktu planowania przestrzennego, będący aktem prawa miejscowego,
zawierający ustalenia powszechnie wiążące na obszarze, na którym obowiązuje. Tryb

25

Definicja:

tworzenia, uchwalenia, a także jego zawartość reguluje art. 13d ustawy z dnia 11
sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

26

Wartość:

miejscowyPlanRewitalizacji

27

Nazwa (pełna):

miejscowy plan rewitalizacji
Rodzaj aktu planowania przestrzennego, będący aktem prawa miejscowego,

28

Definicja:

zawierający ustalenia powszechnie wiążące na obszarze, na którym obowiązuje. Tryb
tworzenia, uchwalenia, a także jego zawartość regulują art. 37f i art. 37g ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

29

Wartość

obszarZabudowany

30

Nazwa (pełna):

uchwała w przedmiocie wyznaczenia obszaru zabudowanego
Akt prawa miejscowego. Obszar zabudowany wyznaczony w drodze uchwały rady

31

Definicja:

gminy zgodnie z art. 58b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Tabela 7. Lista kodowa: "SkutekPrawnyKod"
1

Klasa: SkutekPrawnyKod

2

Nazwa (pełna):

3

Definicja:

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Wartość:

zmiana

6

Nazwa (pełna):

zmiana

Skutek prawny - kod
Klasyfikacja typów skutków prawnych wywołanych faktami prawnymi w stosunku
do aktu planowania przestrzennego.

Powstanie obowiązku stosowania regulacji zawartych w akcie planowania

7

Definicja:

przestrzennego w następstwie podjęcia przez właściwy organ uchwały o uchwaleniu
zmiany aktu planowania przestrzennego.

8

Wartość:

uchwalenie

9

Nazwa (pełna):

uchwalenie
Powstanie obowiązku stosowania regulacji zawartych w akcie planowania

10

Definicja:

przestrzennego w następstwie podjęcia przez właściwy organ uchwały lub
zarządzenia zastępczego o uchwaleniu aktu planowania przestrzennego

11

Wartość:

uchylenie

12

Nazwa (pełna):

uchylenie

Wygaśnięcie obowiązku stosowania regulacji zawartych w akcie planowania
przestrzennego w następstwie:

13


Definicja:

podjęcie przez właściwy organ uchwały o uchwaleniu nowego aktu planowania
przestrzennego;



wydania rozstrzygnięcia nadzorczego przez właściwego wojewodę;



wydania wyroku przez właściwy sąd.

14

Wartość:

przystapienie

15

Nazwa (pełna):

przystąpienie

16

Definicja:

Powstanie obowiązku wykonania aktu planowania przestrzennego.

17

Wartość

niewaznosc

18

Nazwa (pełna):

nieważność

19

Definicja:

Stwierdzenie nieważności uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego w
wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego lub wyroku sądu

Tabela 8. Lista kodowa: "DziennikUrzedowyKod"
1

Klasa: DziennikUrzedowyKod

2

Nazwa (pełna):

3

Definicja:

4

Stereotypy:

«CodeList»

5

Wartość:

dziennikUstaw

6

Nazwa (pełna):

Dziennik Ustaw

7

Definicja:

Dziennik Ustaw

8

Wartość:

monitorPolski

9

Nazwa (pełna):

Monitor Polski

10

Definicja:

Monitor Polski

11

Wartość:

dziennikResortowy

12

Nazwa (pełna):

dziennik urzędowy organu władzy państwowej

13

Definicja:

Dziennik urzędowy organu władzy państwowej

14

Wartość:

dziennikUrzedowyUniiEuropejskiej

15

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16

Definicja:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17

Wartość:

dziennikUrzedowyWojDolnoslaskiego

18

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego

19

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego

Dziennik urzędowy - kod
Klasyfikacja dzienników urzędowych ze względu na organ władzy państwowej
odpowiedzialny za jego publikację.

20

Wartość:

dziennikUrzedowyWojKujawskoPomorskiego

21

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego

22

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego

23

Wartość:

dziennikUrzedowyWojLubelskiego

24

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego

25

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego

26

Wartość:

dziennikUrzedowyWojLubuskiego

27

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego

28

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego

29

Wartość:

dziennikUrzedowyWojLodzkiego

30

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego

31

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego

32

Wartość:

dziennikUrzedowyWojMalopolskiego

33

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego

34

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego

35

Wartość:

dziennikUrzedowyWojMazowieckiego

36

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego

37

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego

38

Wartość:

dziennikUrzedowyWojOpolskiego

39

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego

40

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego

41

Wartość:

dziennikUrzedowyWojPodkarpackiego

42

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego

43

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego

44

Wartość:

dziennikUrzedowyWojPodlaskiego

45

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego

46

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego

47

Wartość:

dziennikUrzedowyWojPomorskiego

48

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego

49

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego

50

Wartość:

dziennikUrzedowyWojSlaskiego

51

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Ślaskiego

52

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Ślaskiego

53

Wartość:

dziennikUrzedowyWojSwietokrzyskiego

54

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego

55

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego

56

Wartość:

dziennikUrzedowyWojWarminskoMazurskiego

57

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego

58

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego

59

Wartość:

dziennikUrzedowyWojWielkopolskiego

60

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego

61

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego

62

Wartość:

dziennikUrzedowyWojZachodniopomorskiego

63

Nazwa (pełna):

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego

64

Definicja:

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego

Tabela 7. Lista kodowa: "LevelOfSpatialPlanValue"
1

Klasa: LevelOfSpatialPlanValue

2

Nazwa (pełna):

Poziom planu zagospodarowania przestrzennego

3

Definicja:

Hierarchia terytorialna planu.

4

Stereotypy:

«CodeList»

Lista kodowa zdefiniowana w pkt. 4.7.3.1 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1253/2013 z dnia 21

5

października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy
2007/2/WE w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Tabela 8. Lista kodowa: "ProcessStepGeneralValue"
1

Klasa: ProcessStepGeneralValue

2

Nazwa (pełna):

Etap procesu ogólny

3

Definicja:

Ogólne wskazanie etapu procesu planowania, na którym plan się znajduje.

4

Stereotypy:

«CodeList»

Lista kodowa zdefiniowana w pkt. 4.7.3.2 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1253/2013 z dnia 21

5

października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1089/2010 w sprawie wykonania dyrektywy
2007/2/WE w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Tabela 9. Typ: "GM_MultiSurface"
1

GM_MultiSurface

2

Odniesienie:

Typ zdefiniowany w PN-EN ISO 19107:2010

3

Definicja:

Klasa agregująca instancje powierzchni zorientowanej (GM_OrientableSurface).

Tabela 10. Typ: "MD_Resolution"
1

MD_Resolution

2

Odniesienie:

Typ zdefiniowany w PN-EN ISO 19115:2010

3

Definicja:

Poziom szczegółowości wyrażony jako współczynnik skali lub odległość bazowa

Tabela 11. Typ: "MD_Identifier"
1

MD_Identifier

2

Odniesienie:

Typ zdefiniowany w PN-EN ISO 19115:2010

3

Definicja:

Wartość jednoznacznie identyfikującą obiekt w ramach danej przestrzeni nazw

Tabela 12. Typ: " CI_Date"
1

CI_Date

2

Odniesienie:

Typ zdefiniowany w PN-EN ISO 19115:2010

3

Definicja:

Data odniesienia oraz zdarzenie użyte do jej opisania

