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1. Wprowadzenie 
 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej posiada w swoim zasobie 

cyfrowym zbiory danych mieszczące się w pierwszej i drugiej Grupie 

tematycznej zgodnie z ustawą dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej (Dz. U. nr 76 poz. 489) - załącznik do usta-

wy. 

 

2. Zbiory danych przestrzennych pierwszej i drugiej grupy 
tematycznej i ich zgodność ze specyfikacjami INSPIRE 

 

 Informacja Nautyczna – pierwsza grupa tematyczna, zbiór na-

leżący do tematu „sieci transportowe” przyporządkowane 

Głównemu Geodecie Kraju jako organowi wiodącemu. Zbiór ten 

zawiera sieci transportu morskiego wraz z infrastrukturą. Zbiór 

nie był jeszcze sprawdzony pod kątem zgodności ze specyfika-

cjami INSPIRE. Przyjmujemy jako zbiór niezgodny ze specyfi-

kacjami INSPIRE. 

 Batymetria – druga grupa tematyczna, zbiór należący do tema-

tu „ukształtowanie terenu” przyporządkowane Głównemu Geo-

decie Kraju jako organowi wiodącemu. Zbiór ten zawiera głę-

bokości akwenu polskich obszarów morskich. Zbiór nie był 

jeszcze sprawdzony pod kątem zgodności ze specyfikacjami 

INSPIRE. Przyjmujemy jako zbiór niezgodny ze specyfikacjami 

INSPIRE. 

 Linia Brzegowa – druga grupa tematyczna, zbiór należący do 

tematu „ukształtowanie terenu” przyporządkowane Głównemu 

Geodecie Kraju jako organowi wiodącemu. Zbiór ten zawiera 

informację o przebiegu linii brzegowej Polski. Zbiór nie był 

jeszcze sprawdzony pod kątem zgodności ze specyfikacjami 

INSPIRE. Przyjmujemy jako zbiór niezgodny ze specyfikacjami 

INSPIRE. 
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3. Usługi w zakresie pierwszej i drugiej grupy tematycznej i 
ich zgodność ze specyfikacjami INSPIRE 
 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej nie oferuje on-line powyż-

szych zbiorów danych. Zbiory niezgodne ze specyfikacjami INSPIRE. 

 
4. Stan metadanych dla zidentyfikowanych zbiorów i usług 
 

Do chwili obecnej nie wykonano zbiorów metadanych.  

 
5. Istniejąca struktura koordynacyjna w zakresie pierwszej 
i drugiej grupy tematycznej 
 

W chwili obecnej nie istnieje struktura koordynacyjna. 

 
6. Wnioski 
 

W bieżącym roku Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej skupi się 

na wykonaniu niezbędnych metadanych. 

 
7. Literatura 

 


