Załącznik do ustawy
Tematy danych przestrzennych

Rozdział 1
Pierwsza grupa tematyczna
Do pierwszej grupy tematycznej należą następujące tematy:
1)systemy odniesienia za pomocą współrzędnych, rozumiane jako systemy do
jednoznacznego przestrzennego odnoszenia informacji przestrzennej za pomocą
współrzędnych x, y, z lub za pomocą szerokości i długości geograficznej oraz wysokości
na podstawie geodezyjnego poziomego i pionowego układu odniesienia;
2)systemy siatek georeferencyjnych, rozumiane jako systemy tworzone na podstawie
zharmonizowanej wielorozdzielczej siatki o znormalizowanym położeniu i wielkości
oczek oraz wspólnym punkcie początkowym;
3)nazwy geograficzne, rozumiane jako nazwy obszarów, regionów, miejscowości, miast,
przedmieść lub osiedli, a także nazwy innych obiektów geograficznych lub
topograficznych o znaczeniu publicznym lub historycznym;
4)jednostki administracyjne, rozumiane jako jednostki zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa;
5)adresy, rozumiane jako informacje o lokalizacji nieruchomości na podstawie danych
adresowych, zazwyczaj nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku i kodu
pocztowego;
6)działki ewidencyjne, rozumiane jako ciągłe obszary gruntu, znajdującego się w granicach
jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodne pod względem prawnym, wydzielone
z otoczenia za pomocą linii granicznych;
7)sieci transportowe, rozumiane jako sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego
i wodnego, w tym morskiego, wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą, obejmujące również
połączenia między różnymi sieciami, łącznie z transeuropejską siecią transportową w
rozumieniu decyzji Nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca
1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej
sieci transportowej (Dz. Urz. UE z 1996 r. L 228, str. 1, z późn. zm.);

8)hydrografia, rozumiana jako elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie oraz
jednolite części wód wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami wodnymi;
9)obszary chronione, rozumiane jako obszary wyznaczone lub zarządzane w ramach prawa
międzynarodowego,

europejskiego

prawa

wspólnotowego

lub

prawa

państw

członkowskich Wspólnot Europejskich w celu osiągnięcia szczególnych celów ochrony.

Rozdział 2
Druga grupa tematyczna
Do drugiej grupy tematycznej należą następujące tematy:
1) ukształtowanie terenu, rozumiane jako cyfrowe modele wysokościowe powierzchni
terenu, obejmujące również batymetrię oraz linię brzegową;
2) użytkowanie ziemi, rozumiane jako fizyczne i biologiczne użytkowanie powierzchni
Ziemi, włączając w to powierzchnie naturalne i sztuczne, obszary rolnicze, lasy, tereny
podmokłe, akweny;
3) ortoobrazy, rozumiane jako dane obrazowe powierzchni Ziemi mające odniesienie
przestrzenne, pochodzące z rejestracji lotniczej lub satelitarnej;
4) geologia, rozumiana jako informacja dotycząca skał i osadów, w tym informacja o ich
składzie, strukturze i genezie, a także dotycząca struktur wodonośnych i wód
podziemnych w nich występujących, w tym jednolite części wód podziemnych.

Rozdział 3
Trzecia grupa tematyczna
Do trzeciej grupy tematycznej należą następujące tematy:
1) jednostki statystyczne, rozumiane jako jednostki służące do rozpowszechniania lub
wykorzystywania informacji statystycznych;
2) budynki, rozumiane jako informacje o lokalizacji przestrzennej budynków;
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3) gleba, rozumiana jako gleby i podglebie charakteryzowane na podstawie głębokości,
tekstury, struktury i zawartości cząstek oraz materiału organicznego, kamienistości,
erozji, a w odpowiednich przypadkach na podstawie przeciętnego nachylenia oraz
przewidywanej zdolności zatrzymywania wody;
4) zagospodarowanie przestrzenne, rozumiane jako zagospodarowanie terenu, w jego
obecnym lub przyszłym wymiarze funkcjonalnym, lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze terenu, w tym mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne,
wypoczynkowe, wynikające z dokumentów planistycznych;
5) zdrowie i bezpieczeństwo ludności, rozumiane jako rozmieszczenie geograficzne
występowania patologii chorobowych, informacje dotyczące wpływu na zdrowie lub
dobre samopoczucie ludności związane bezpośrednio lub pośrednio z jakością
środowiska;
6) usługi użyteczności publicznej i służby państwowe, rozumiane jako instalacje
użyteczności publicznej, takie jak: kanalizacja, gospodarowanie odpadami, dostawa
energii i dostawa wody, administracyjne i społeczne służby państwowe lub
samorządowe, takie jak: obiekty administracji publicznej, obiekty obrony cywilnej
kraju, szkoły, szpitale;
7) urządzenia

do

monitorowania

środowiska,

rozumiane

jako

lokalizacja

i funkcjonowanie urządzeń do monitorowania środowiska i punktów pomiarowo-kontrolnych do obserwacji i pomiarów emisji, stanu zasobów środowiska i innych
parametrów ekosystemu w szczególności różnorodności biologicznej, warunków
ekologicznych wegetacji;
8) obiekty produkcyjne i przemysłowe, rozumiane jako zakłady przemysłowe oraz
urządzenia poboru wody, miejsca wydobycia i składowiska;
9) obiekty rolnicze oraz akwakultury, rozumiane jako urządzenia rolnicze oraz
urządzenia produkcyjne łącznie z systemami nawadniania, szklarniami i stajniami;
10) rozmieszczenie ludności (demografia), rozumiane jako geograficzne rozmieszczenie
ludności, łącznie z poziomami aktywności i charakterystyką ludności pogrupowanej
według siatki georeferencyjnej, regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki
analitycznej;
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11) gospodarowanie

obszarem,

strefy

ograniczone

i

regulacyjne

oraz

jednostki

sprawozdawcze, rozumiane jako obszary zarządzane, regulowane lub wykorzystywane
do celów sprawozdawczych na poziomie międzynarodowym, europejskim, krajowym,
regionalnym i lokalnym; obejmują również wysypiska śmieci, obszary o ograniczonym
dostępie wokół ujęć wody pitnej, strefy zagrożone przez azotany, uregulowane drogi
wodne na morzach lub wodach śródlądowych o dużej powierzchni, obszary
przeznaczone pod składowiska odpadów, strefy ograniczeń hałasu, obszary
wymagające zezwolenia na poszukiwania i wydobycie, obszary dorzeczy, odpowiednie
jednostki sprawozdawcze i obszary zarządzania strefą brzegową;
12) strefy zagrożenia naturalnego, rozumiane jako obszary zagrożone, charakteryzowane na
podstawie zagrożeń naturalnych, w tym zjawisk atmosferycznych, hydrologicznych,
sejsmicznych, wulkanicznych oraz pożarów, które ze względu na swoją lokalizację,
dotkliwość i częstotliwość mogą wywierać poważny wpływ na społeczeństwo, np.
powodzie, osunięcia ziemi i osiadanie gruntu, lawiny, pożary lasów, trzęsienia ziemi,
wybuchy wulkanów;
13) warunki atmosferyczne, rozumiane jako warunki fizyczne w atmosferze; obejmują dane
przestrzenne oparte na pomiarach, modelach lub na kombinacji tych dwóch elementów,
a także lokalizacje pomiarów;
14) warunki meteorologiczno-geograficzne, rozumiane jako warunki atmosferyczne i ich
pomiary z uwzględnieniem opadu atmosferycznego, temperatury, ewapotranspiracji,
prędkości i kierunku wiatru;
15) warunki oceanograficzno-geograficzne, rozumiane jako warunki fizyczne mórz
i oceanów, w szczególności: charakter dna, prądy, pływy, zasolenie, stany wody, stany
morza, wysokość fal;
16) obszary morskie, rozumiane jako obszary mórz i akwenów słonowodnych w podziale
na regiony i subregiony o wspólnych cechach ze względu na ich warunki fizyczne;
17) regiony biogeograficzne, rozumiane jako obszary o stosunkowo jednorodnych
warunkach ekologicznych i o wspólnych cechach;
18) siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne, rozumiane jako obszary geograficzne
odznaczające się szczególnymi warunkami przyrodniczymi, procesami, strukturą
i funkcjami, które fizycznie umożliwiają egzystencję żyjącym na nich organizmom;
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obejmują obszary lądowe i wodne z wyróżniającymi się cechami geograficznymi,
abiotycznymi i biotycznymi, w całości naturalne lub półnaturalne;
19) rozmieszczenie gatunków, rozumiane jako geograficzne rozmieszczenie występowania
gatunków zwierząt i roślin pogrupowanych według siatki geograficznej, regionu,
jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej;
20) zasoby energetyczne, rozumiane jako zasoby energii, w tym węglowodory, energia
wodna, bioenergia, energia słoneczna, wiatrowa, łącznie z informacjami dotyczącymi
głębokości/wysokości i rozmiarów danych zasobów;
21) zasoby mineralne, rozumiane jako zasoby mineralne, w tym rudy metali, surowce
skalne i chemiczne, łącznie z informacjami dotyczącymi głębokości/wysokości
i rozmiarów danych zasobów.
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