UCHWAŁA

NR2

RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
z dnia 11 maja 2011 r.
w sprawie testowania projektów specyfikacji danych
drugiej i trzeciej grupy tematycznej
Na podstawie art. 7 i art. 20 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze infonnacji
przestrzennej (Dz. U. Nr 78 poz. 489), zwanej dalej ustawą, uznając konieczność czynnego
udziału organów wiodących w tworzeniu przepisów unijnych w zakresie interoperacyjności
zbiorów i usług danych przestrzennych drugiej i trzeciej grupy tematycznej, uchwala się, co
następuje:

§1
1. Rada zaleca, aby organy wiodące w zakresie tematów drugiej i trzeciej grupy
tematycznej (rozdziały 2 oraz 3 załącznika do ustawy) zorganizowały
i przeprowadziły testowanie unijnych projektów specyfikacji danych w zakresie
tematów przyporządkowanych tym organom przez ustawę.
2. Celem testowania jest sprawdzenie projektowanych w ramach INSPlRE unijnych
specyfikacji danych pod względem:
a) wykonalności ich wdrożenia w polskich warunkach, przy uwzględnieniu
istniejących w kraju zasobów danych oraz technicznych i ekonomicznych
aspektów doprowadzenia tych zasobów do interoperacyjności wymaganej
wINSPIRE,
b) możliwości zaspokojenia różnorodnych potrzeb polskich użytkowników przy
zastosowaniu tych specyfikacji w polskiej infrastrukturze infonnacji
przestrzennej.
3. Organ wiodący uwzględnia w testowaniu opinie i propozycje zgłoszone przez inne
podmioty istotnie zainteresowane specyfikacjami danych tematu.
§2
1. Testowanie należy przeprowadzić w okresie od 20 czerwca do 21 października roku
2011, przyjmując za podstawę opracowane przez 19 Tematycznych Grup Roboczych
projekty specyfikacji danych INSPlRE dla 25 tematów drugiej i trzeciej grupy
tematycznej. Dokumentacja tych projektów będzie dostępna w czerwcu br.
2. Wyniki testowania specyfikacji danych w zakresie poszczególnych tematów, w tym
opinie i propozycje dotyczące treści specyfikacji, należy przekazać do punktu
kontaktowego INSPlRE w Polsce (GUGiK), zgodnie z zasadami (zakres, fOlma
i tryb), które zostaną określone przez europejski zespół INSPlRE, celem
wykorzystania w dalszych pracach nad specyfikacjami.

§3
1. Dalsze informacje dotyczące testowania można będzie uzyskać w witrynie krajowego
punktu kontaktowego (www.gugik.!!ov.pl) w zakładce INSPlRE, w obecnie tworzonej
witrynie Rady, oraz bezpośrednio w witrynie D\l'SPlRE http://inspire.jrc.ec.europa.eul.
2. Przy dokonywaniu tłumaczeń specyfikacji wskazane jest korzystanie z Internetowego
Leksykonu Geomatycznego www.ptip.org.pl.
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