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UWAGI 

 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

 

do projektu Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze 

technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub 

wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów 

technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

(projekt z 8-11-2018) 

 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] przekazuje poniższe uwagi do projektu 

rozporządzenia w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach 

technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach 

budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 

Uwaga ogólna 

Na wstępie warto zauważyć, że konsultacje powyższego projektu zbiegają się w czasie z ogłoszonymi 

3 grudnia br. konsultacjami dotyczącymi nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (zwanej megaustawą). Projekt zmiany megaustawy przewiduje między innymi 

zmianę przepisów określających obowiązki w zakresie przekazywania danych oraz delegacji do 

wydania omawianego rozporządzenia.  

W związku z powyższym należałoby określić wzajemną relację obu konsultowanych projektów 

zarówno w sferze merytorycznej, jak również w odniesieniu do planowanego harmonogram ich 

wdrażania.  

 

Uwagi szczegółowe 

• Ad § 5 pkt 2: 

Jest: 

„w przypadku informacji, o których mowa w § 4 – w formacie binarnym” 

Naszym zdaniem sformułowanie „format binarny” wymaga doprecyzowania. 
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• Ad Załącznik 1, pole   Z.1.II.2.6. oraz analogiczne pola w Załącznikach 1, 2 i 3 

W Załącznikach 1, 2 i 3 w wierszach zawierających Nazwę pola: Oznaczenie zastosowanego układu 

współrzędnych. w kolumnie Objaśnienia sposobu wypełniania pól jest:  

„Oznaczenie układu współrzędnych należy podać wybierając jedną z dwóch możliwości 

wskazanych w poszczególnych literach sąsiedniego pola”.  

Proponujemy zamienić na: 

„Oznaczenie układu współrzędnych należy podać wybierając jedną z dwóch możliwości: 

nazwę układu współrzędnych albo jego kod wg EPSG (European Petroleum Survey Group).” 

 

• Ad Załącznik 1, pole   Z.1.II.2.7. oraz analogiczne pola w Załącznikach 1, 2 i 3 

W Załącznikach 1, 2 i 3 w wierszach zawierających Nazwę pola: Współrzędne środka geometrycznego 

elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego w kolumnie Objaśnienia sposobu 

wypełniania pól jest: 

„Należy podać współrzędne geograficzne ψ i λ w stopniach łuku, (…)”  

Proponujemy zmienić na: 

„Należy podać współrzędne geograficzne; szerokość geograficzną ψ i długość geograficzną λ 

w stopniach łuku, (…)” 

Proponowana zmiana ma na celu uniknięcie spotykanych często pomyłek, polegających na 

odwrotnym wpisywaniu wartości szerokości i długości geograficznej. 

Analogiczną zmianę proponujemy w odniesieniu do pozostałych wierszy zawierających „Współrzędne 

(…)” 

 

 

 

 

 

 


