Załącznik nr 1 do Instrukcji użytkownika miniSIIS, SIIS 5.x
SIIS 5.x – spis kodów błędów
Numer
błędu

Komunikat błędu

101

Brak pliku do przetworzenia.

102

Wystąpiła awaria w systemie przetwarzania danych, informacja o problemie została
automatycznie przekazana do zespołu utrzymania.

301

OSTRZEŻENIE: Brak definicji {id_obiektu_1} użytego w definicji {id_obiektu_2}.

305

OSTRZEŻENIE: Obiekt {id_obiektu} został zdefiniowany wielokrotnie.

306

OSTRZEŻENIE: Podany identyfikator {id_obiektu} określa już linię {typ_linii}.

307

OSTRZEŻENIE: Dane adresowe podmiotu obcego można pominąć jedynie dla podmiotów
zarejestrowanych w RPT lub RJST.

308

OSTRZEŻENIE: Należy podać wszystkie posiadane numery identyfikacyjne.

401

Niezgodny typ danych.

402

Ta kolumna nie może być pusta.

403

Ta informacja jest wymagana.

405

Podana wartość nie może być mniejsza niż {liczba}.

406

Podana wartość nie może być mniejsza bądź równa {liczba}.

407

Podana wartość nie może być większa niż {liczba}.

408

Podana wartość nie może być większa bądź równa {liczba}.

410

Podana wartość nie może mieć więcej niż {liczba} cyfr po przecinku.

411

Podana wartość nie może mieć więcej niż {liczba} cyfr.

412

Podana wartość nie może mieć więcej niż {liczba} cyfry przed przecinkiem.

413

Podana wartość nie może mieć mniej niż {liczba} cyfry po przecinku.

415

Podana wartość nie może być krótsza niż {długość}.

416

Podana wartość nie może być dłuższa niż {długość}.

417

Podana wartość nie jest jedną z dopuszczalnych.

420

Podany kod pocztowy ma błędny format.

421

Niepoprawny kod pocztowy.

422

Podany adres email ma błędny format.

423

Podany adres e-mail nie istnieje.

425

Wprowadzono niedozwolone znaki. Można użyć następujących znaków: polskich liter małych i
dużych, cyfr, oraz znaków specjalnych spośród -_+/#()[],.;:\@.

426

Wprowadzono niedozwolone znaki. Można użyć następujących znaków: polskich liter małych i
dużych, cyfr, znaków ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ wraz z ich małymi odpowiednikami, spacji oraz znaków
specjalnych spośród -_+/#()[],.;:\@."'

427

Wprowadzono niedozwolone znaki. Można użyć następujących znaków: polskich liter małych i
dużych, cyfr, znaków ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ wraz z ich małymi odpowiednikami, spacji oraz znaków
specjalnych spośród -_+/#()[],.;:\@&."'

430

Wprowadź poprawny numer REGON.

431

Wprowadź poprawny numer NIP.

437

Niepoprawny znak określający koniec linii.

438

Plik musi mieć dokładnie jeden poprawny wiersz określający dane podmiotu.

439

Nieobsługiwany typ wiersza.

440

Niepoprawne kodowanie pliku lub/i znaleziono niedozwolone znaki.

441

Niedozwolony znak nowej linii.

442

Błędna liczba kolumn ({błędna_liczba}). Prawidłowa liczba to ({poprawna_liczba}).

443

Przekroczono dopuszczalny rozmiar kolumny przewidywany przez format CSV.

445

Błąd przetwarzania: {błąd}

446

Ładowany plik XML ma błędne ustawienia kodowania znaków. Poprawnym systemem
kodowania jest "UTF-8".

447

Wersja ładowanego pliku XML jest niezgodna z aktualną wersją pliku XSD ({wersja_xsd}).

448

Ładowany plik XML jest niezgodny z plikiem XSD - {błąd}

451

{znacznik} Brakujące elementy potomne. Spodziewane elementy {elementy_potomne}.

452

{znacznik} Nieoczekiwany element. Oczekiwano jednego z: {elementy_potomne}.

453

{znacznik} Nieoczekiwany element.

454

{znacznik} Wartość atrybutu nie należy do słownika {wartości}.

455

{znacznik} Wartość {wartość} nie należy do słownika {wartości}.

456

{znacznik} Wartość {wartość} nie jest zgodna z nałożonym na element ograniczeniem.

457

{znacznik} Wartość {wartość} nie jest zgodna z formatem {nazwa_formatu}.

458

{znacznik} Wartość ma długość {długość} jej długość różni się od dozwolonej długości {liczba}.

459

{znacznik} Wartość ma długość {długość} jej długość jest większa od dozwolonej długości
{liczba}.

460

{znacznik} Wartość ma długość {długość} jej długość jest mniejsza od dozwolonej długości
{liczba}.

461

{znacznik} Wartość {wartość} ma więcej cyfr w części dziesiętnej niż dozwolone ({liczba}).

462

{znacznik} Wartość {wartość} ma więcej cyfr niż dozwolone ({liczba}).

463

{znacznik} Wartość {wartość} jest większa niż największa dozwolona wartość ({liczba}).

464

{znacznik} Wartość {wartość} jest mniejsza niż najmniejsza dozwolona wartość ({liczba}).

465

{znacznik} Wartość {wartość} musi być większa niż {liczba}.

466

{znacznik} Wartość {wartość} musi być mniejsza niż {liczba}.

467

{znacznik} {wartość} nie jest poprawną wartością.

468

{znacznik} atrybut ma niepoprawną wartość.

469

{znacznik} atrybut {wartość} nie jest dozwolony.

470

{znacznik} Zawartość inna niż {dozwolony_typ} i białe znaki jest niedozwolona.

471

{znacznik} Znacznik nie może posiadać zawartości.

472

{znacznik} Nieprawidłowy korzeń dokumentu.

473

błąd podczas przetwarzania nazwy elementu, linia {nr_linii}, kolumna {nr_kolumny}.

474

brak znacznika zamykającego <{znacznik_1}>, linia {nr_lini_1} i <{znacznik_2}>, linia
{nr_linii_2}.

475

brak znacznika zamykającego <{znacznik}>, linia {nr_linii}.

476

zła nazwa znacznika rozpoczynającego, linia {nr_linii}.

477

zniekształcona deklaracja, spodziewany atrybut "{nazwa}", linia {nr_linii}.

478

błąd w deklaracji XML: "{znacznik}", linia {nr_linii}.

479

niepotrzebny, dodatkowy element na końcu dokumentu, linia {nr_linii}.

480

znak specjalny "{wartość}" nie jest dozwolony jako wartość atrybutu, linia {nr_linii}.

481

niewspierane kodowanie znaków ({kodowanie}), linia {nr_linii}.

482

spodziewany znacznik rozpoczynający, "{znacznik}" nie znaleziony, linia {nr_linii}.

483

deklaracja XML może pojawić się tylko na początku dokumentu, linia {nr_linii}.

484

powtórzona deklaracja atrybutu "{nazwa}", linia {nr_linii}.

485

niewspierana wersja "{numer_wersji}", linia {nr_linii}.

486

ciąg znaków nie jest zamknięty, spodziewany znak " lub ', linia {nr_linii}.

487

niepoprawna zawartość, linia {nr_linii}.

488

przedwczesny koniec danych znacznika {znacznik}, linia {nr_lini_1} i {nr_linii_2}.

489

nieprawidłowa instrukcja przetwarzania - PI, linia {nr_linii}, kolumna {nr_kolumny}.

490

Oczekiwano "{wartość}", linia {nr_linii}, kolumna {nr_kolumny}.

491

komentarz nie może zawierać "--" (podwójnego myślnika), linia {nr_linii}, kolumna
{nr_kolumny}.

492

{adres} nie jest poprawnym adresem URI, linia {nr_linii}, kolumna {nr_kolumny}.

493

Błędne zdefiniowanie nazwy elementu "{znacznik}" , linia {nr_linii}, kolumna {nr_kolumny}.

494

Błędna konstrukcja atrybutu, linia {nr_linii}, kolumna {nr_kolumny}.

495

Kodowanie pliku jest niezgodne z UTF-8. Znaleziono niedozwolone znaki, linia {nr_linii},
kolumna {nr_kolumny}.

496

Spodziewany znak ";" w definicji referencji, linia {nr_linii}, kolumna {nr_kolumny}.

497

Wykryto cykliczną referencję elementu, linia {nr_linii}, kolumna {nr_kolumny}.

498

Referencja "{nazwa_podmiotu}" nie jest zdefiniowana, linia {nr_linii}, kolumna {nr_kolumny}.

499

Znacznik nie posiada wartości, linia {nr_linii}, kolumna {nr_kolumny}.

500

Należy podać pełne dane adresowe.

501

Miejscowość o podanym kodzie SIMC nie istnieje.

502

Ulica o podanym kodzie ULIC nie istnieje.

503

Miejscowość o podanym kodzie SIMC nie występuje w województwie o podanej nazwie.

504

Miejscowość o podanym kodzie SIMC nie występuje w powiecie o podanej nazwie.

505

Miejscowość o podanym kodzie SIMC nie występuje w gminie o podanym kodzie TERC.

506

Miejscowość o podanym kodzie SIMC nie występuje w gminie o podanej nazwie.

507

Podany kod SIMC nie jest zgodny z podaną nazwą miejscowości.

508

Podany kod ULIC nie jest zgodny z podaną nazwą i typem ulicy.

509

Podana ulica nie występuje w wybranej miejscowości.

510

Wskazana miejscowość posiada ulice.

511

Nie podano nazwy ulicy.

512

Dopuszczalne wartości: BRAK ULICY, ul. BRAK ULICY

513

Nazwa ulicy zawiera niedozwolone znaki.

515

Niepoprawne określenie typu ulicy.

516

Niepoprawny format nazwy ulicy.

517

Nie podano kodu ULIC.

519

Nie podano numeru porządkowego.

520

Współrzędne geograficzne są niekompletne.

527

Należy podać miejscowość; dodatkowo można podać przynajmniej jeden z dwóch zestawów
danych precyzujących lokalizację: 1. ulicę, kod ULIC i numer porządkowy; 2. długość i
szerokość geograficzną.

528

Należy podać co najmniej jeden z dwóch zestawów danych lokalizacyjnych: 1. ulicę, kod ULIC i
numer porządkowy; 2. długość i szerokość geograficzną.

529

Należy podać co najmniej jeden z dwóch zestawów danych lokalizacyjnych: 1. miejscowość,
ulicę, kod ULIC i numer porządkowy; 2. długość i szerokość geograficzną.

532

Nie można zidentyfikować podmiotu obcego. Sprzeczne numery identyfikacyjne.

534

Brak zgodności danych podmiotu.

535

Należy podać identyfikator podmiotu współdzielącego element infrastruktury.

536

Należy określić możliwość udostępnienia powierzchni w obiekcie.

537

Należy określić możliwość instalacji anten.

538

Identyfikator podmiotu współdzielącego element infrastruktury należy podać jedynie dla
węzłów współdzielonych.

540

Należy podać pasmo radiowe.

544

Wymagana wartość Tak, co najmniej w jednym przypadku: Warstwa szkieletowa, Warstwa
dystrybucyjna, Warstwa dostępowa.

545

Suma liczby interfejsów wykorzystywanych dla świadczenia usług szerokopasmowego dostępu
do Internetu i Liczby interfejsów wolnych nie może być większa niż Liczba interfejsów łącznie.

546

Interfejs "{id_interfejsu}" został przypisany do węzła obcego "{id_węzła}". Interfejsy można
definiować jedynie dla węzłów własnych lub współdzielonych.

548

Ten sam węzeł ({id_węzła}) nie może być jednocześnie początkiem i zakończeniem połączenia.

549

Pasmo radiowe należy podać tylko w przypadku wykorzystywania radiowego medium
transmisji.

550

Należy podać numer pozwolenia radiowego.

551

Należy podać azymut sektora w przypadku działania w pasmach nielicencjonowanych.

552

Należy podać szerokość kątowa sektora w przypadku działania w pasmach
nielicencjonowanych.

553

Możliwość udostępniania innym podmiotom powierzchni w obiekcie dotyczy jedynie węzłów
nieznajdujących się w kolokacjach.

554

Możliwość instalacji anten dotyczy jedynie węzłów nieznajdujących się w kolokacjach.

555

Nazwa węzła własnego nie może być taka sama jak nazwa węzła obcego.

556

Nazwa węzła obcego nie może być taka sama jak nazwa węzła własnego.

557

Inne przeznaczenie jest wymagane w przypadku wykorzystania Punktu Styku w celach innych
niż wymiana ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi i wymiany ruchu głosowego.

558

Przepustowość na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych nie może być większa niż
przepustowość łączna.

559

Identyfikator podmiotu obcego można podać jedynie dla infrastruktury udostępnianej przez
inny podmiot.

560

Należy podać rodzaj traktu dla linii przewodowej.

561

Należy podać identyfikator podmiotu obcego.

562

Należy podać typ włókna dla medium światłowodowego.

563

Należy podać łączną liczbę włókien dla medium światłowodowego.

564

Należy podać liczbę włókien wykorzystanych dla medium światłowodowego.

565

Liczba włókien wykorzystanych nie może być większa od łącznej liczby włókien.

566

Liczba włókien możliwych do wykorzystania nie może być większa niż różnica łącznej liczby
włókien i liczby włókien wykorzystanych.

567

Należy podać rodzaj infrastruktury pasywnej możliwej do udostępnienia.

568

Należy podać liczbę włókien możliwych do wykorzystania.

569

Należy określić możliwość udostępnienia włókien dla medium światłowodowego.

570

Należy podać długość kabla.

571

Należy podać system transmisyjny dla medium radiowego.

572

Podany identyfikator określa już linię {typ_linii}.

573

Należy podać dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej.

574

Należy określić możliwość udostępnienia przepustowości.

575

Należy wybrać przynajmniej jedną z warstw sieci.

576

Należy określić przynajmniej jedno zastosowanie.

577

Przepustowość na potrzeby usług szerokopasmowego dostępu do Internetu nie może być
większa od przepustowości całkowitej.

578

Ten sam obiekt ({id_obiektu}) nie może być jednocześnie początkiem i zakończeniem linii.

579

Numer pozwolenia radiowego może zostać podany jedynie w przypadku gdy zostało wydane.

580

Kwota środków unijnych musi być dodatnia przy zerowej wartości środków własnych.

581

Data zakończenia nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia.

582

Rozpoczęcie prac budowlanych nie może nastąpić przed rozpoczęciem planowania inwestycji.

583

Rozpoczęcie użytkowania nie może nastąpić przed rozpoczęciem prac budowlanych.

584

Wymagane podanie co najmniej jednego źródła finansowania.

585

Wymagane podanie co najmniej jednej technologii dostępu.

586

Należy podać wartość nakładów inwestycyjnych brutto dla danej technologii.

587

Należy podać wolumen dla danej technologii.

588

Należy podać nazwę innej technologii dostępu.

589

Usługa "{rodzaj_usługi}" nie jest jedną z dopuszczalnych.

590

Wymagane podanie przynajmniej jednego "Tak" lub wskazanie innej usługi możliwej do
zaoferowania.

591

Wymagane podanie przynajmniej jednego "Tak" lub wskazanie innej usługi świadczonej w
budynku.

592

Suma liczby klientów musi być większa od zera.

593

Należy podać formę korzystania z infrastruktury obcej.

594

Numer pozwolenia radiowego można podać jedynie w przypadku wykorzystywania
częstotliwości wymagającej uzyskania pozwolenia radiowego.

595

Pasmo radiowe można podać jedynie w przypadku wykorzystywania radiowego medium
transmisji.

596

System transmisyjny dla medium radiowego podaje się tylko w przypadku korzystania z tego
medium.

597

Wykazano użytkowników o niezerowej przepustowości łącza internetowego dla pakietu usług
nie oferującego dostępu do Internetu.

598

Dla pakietu zawierającego usługę dostępu do Internetu wykazano użytkowników bez dostępu
do Internetu.

599

Wskazano, że usługi stacjonarne są świadczone za pomocą technologii mobilnych.

600

Wskazano, że usługi mobilne są świadczone za pomocą technologii stacjonarnych.

601

Należy podać co najmniej jeden numer identyfikacyjny podmiotu: NIP, REGON, RPT.

602

Nieprawidłowy numer RPT.

603

Należy podać wszystkie posiadane numery identyfikacyjne.

604

Numery identyfikacyjne nie identyfikują jednoznacznie podmiotu.

605

Znaleziony podmiot nie posiada numeru RPT.

606

Znaleziony podmiot nie posiada numeru RJST.

607

Należy podać co najmniej jeden numer identyfikacyjny.

608

Rok zakończenia inwestycji musi być zgodny z rokiem zakończenia prac budowlanych.

609

Dane podmiotu obcego nie występują w bazie danych lub są z nią niezgodne.

620

Wolna powierzchnia nie może być większa od powierzchni całkowitej.

631

Typ włókna można określić jedynie dla medium światłowodowego.

632

Liczbę włókien można określić jedynie dla medium światłowodowego.

633

Liczbę włókien wykorzystanych można określić jedynie dla medium światłowodowego.

634

Możliwość udostępnienia włókien można określić jedynie dla medium światłowodowego.

635

Rodzaj infrastruktury pasywnej można określić jedynie, gdy wskazano dostępność pasywnej
infrastruktury teletechnicznej.

636

Liczbę włókien możliwych do udostępnienia można określić jedynie, jeśli zadeklarowano
możliwość udostępnienia włókien.

645

Formę korzystania z infrastruktury obcej można podać jedynie dla infrastruktury
udostępnianej przez inny podmiot.

647

Nie można wskazać własnego podmiotu, jako dostawcę usług i podmiot udostępniający lub
współdzielący infrastrukturę.

648

Dla węzła nie zdefiniowano interfejsów umożliwiających jego podłączenie do sieci.

649

Usługa nie znajduje się na liście innych usług zakończenia sieci.

650

Adres nie istnieje w Bazie punktów adresowych oraz nie można go znaleźć pośród własnych
adresów.

660

Zakończenie sieci "{network_endpoint_name}" odwołuje się do adresu własnego który nie
występuje w nowych danych.

661

Wykryto powtarzające się współrzędne.

662

Wykryto powtarzające się adresy.

663

Wykryto adresy własne istniejące w Bazie punktów adresowych.

664

Adres o współrzędnych {latitude},{longitude} jest zlokalizowany poza zadeklarowaną gminą.

680

Należy podać status realizacji.

681

Należy podać numer projektu.

682

Projekt o podanym numerze nie istnieje.

684

Jeśli podano numer projektu, należy podać wartość Tak.

685

Umowa projektu została rozwiązana.

701

Obiekt "{id_obiektu_1}" (typ: {typ_obiektu_1}) został oznaczony jako błędny, gdyż w plikach z
danymi nie zdefiniowano poprawnego obiektu powiązanego "{id_obiektu_2}" (typ:
{typ_obiektu_2}). Powiązanie zostało usunięte.

702

Nieunikalny identyfikator obiektu {id_obiektu}.

703

Obiekt "{id_obiektu_1}" (typ: {typ_obiektu_1}) został usunięty, gdyż w plikach z danymi nie
zdefiniowano poprawnego obiektu powiązanego "{id_obiektu_2}" (typ: {typ_obiektu_2}).

704

Nie zdefiniowano poprawnego obiektu powiązanego "{id_obiektu}" (typ: {typ_obiektu})

705

Zasięg radiowy "{id_zasięgu}" został usunięty, ponieważ nie został powiązany z radiowym
interfejsem dostępowym. Interfejs "{id_interfejsu}" jest innego typu.

706

Niewłaściwy interfejs "{id_interfejsu}" zasięgu radiowego "{id_zasięgu}". Zasięg radiowy musi
zostać powiązany z radiowym interfejsem dostępowym.

707

Brak definicji zasięgu dla dostępowego interfejsu radiowego "{id_interfejsu}". Interfejs został
usunięty.

708

Brak definicji zasięgu dla dostępowego interfejsu radiowego "{id_interfejsu}".

709

Dla węzła "{id_węzła}" nie zdefiniowano interfejsów umożliwiających jego podłączenie do
sieci. Węzeł został usunięty.

710

Dla węzła "{id_węzła}" nie zdefiniowano interfejsów umożliwiających jego podłączenie do
sieci.

711

Zdefiniowano niepoprawnie obiekt powiązany "{id_obiektu}" (typ: {typ_obiektu})

712

Interfejs "{id_interfejsu}" został usunięty, ponieważ przypisano go do węzła obcego
"{id_węzła}". Interfejsy można definiować jedynie dla węzłów własnych lub współdzielonych.

713

W zasięgu radiowym "{id_zasięgu}" podano sprzeczne dane na temat węzła i interfejsu.
Interfejs "{id_interfejsu}" nie jest przypisany do węzła "{id_węzła}". Zasięg został usunięty.

714

W zasięgu radiowym "{id_obiektu}" podano sprzeczne dane na temat węzła i interfejsu.
Interfejs "{id_interfejsu}" nie jest przypisany do węzła "{id_węzła}".

715

W punkcie styku "{id_punktu_styku}" podano sprzeczne dane na temat węzła własnego i
interfejsu. Interfejs "{id_interfejsu}" nie jest przypisany do węzła "{id_węzła}". Punkt styku
został usunięty.

716

W punkcie styku "{id_obiektu}" podano sprzeczne dane na temat węzła własnego i interfejsu.
Interfejs "{id_interfejsu}" nie jest przypisany do węzła "{id_węzła}".

717

Dane podmiotu są niezgodne z podanymi w pliku "{nazwa_pliku}".

719

Dla inwestycji "{nazwa inwestycji}" nie zdefiniowano punktów adresowych, w których
zlokalizowane będą zakończenia sieci.

801

Brak numeru telefonu osoby kontaktowej: administratora podmiotu

802

Nazwa ulicy o kodzie 99998 zawiera nazwę miejscowości w obrębie tej samej gminy

803

Nazwa ulicy o kodzie 99998 wskazuje na brak nazwy ulicy

804

Tożsama nazwa ulicy i miejscowości

805

Podmiot obcy spoza rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

807

Niedozwolone scalenie adresów wielu zasięgów

808

Numer porządkowy punktu adresowego zawiera numer lokalu lub numer działki

810

Nieprawidłowy numer porządkowy

811

Punkt adresowy poza bazą referencyjną

814

Niepoprawne określenie ulicy spoza bazy TERYT

815

Podano nazwę ulicy dla miejscowości bez nazw ulic

817

Sprzeczność podanego kodu miejscowości SIMC i kodu pocztowego (PNA) wskazuje na błędny
SIMC lub PNA

818

Podany kod pocztowy (PNA) nie został zidentyfikowany dla danej miejscowości

819

Brak agregacji zasięgów sieci dla węzła i technologii

820

Promień sektora poza wskazanym zakresem dla radiowej technologii dostępowej

823

Punkty adresowe w zasięgu sieci stacjonarnej znajdują się dalej od węzła niż maksymalny

promień działania węzła dla danej technologii
833

Brak wykazania świadczonych usług na węzłach dostępowych sieci stacjonarnych

835

Zbyt duża liczba usług we własnym lub współdzielonym węźle dostępowym sieci stacjonarnej

836

Zbyt duża liczba klientów na zakończeniu sieci

840

Usługi świadczone spoza listy usług oferowanych w zakończeniu sieci

843

Brak wykazania zasięgu sieci dla własnego lub współdzielonego węzła dostępowego

844

Adres węzła dostępowego dla technologii przewodowych niewykazany jako punkt
zakończenia sieci

845

Prawdopodobny błędny brak wskazania możliwości świadczenia Internetu stacjonarnego w
budynku

850

W węźle nie zdefiniowano interfejsów umożliwiających jego podłączenie do sieci

851

Nie przekazano danych o zasięgu radiowym

860

Brak nazwy miejscowości dla punktu łączenia kabla

861

Niezgodność technologii pomiędzy węzłem dostępowym a zakończeniem sieci

862

Przepustowość większa niż maksymalna oferowana przepustowość zasięgu

863

Media transmisyjne określone dla interfejsów węzłów nie odpowiadają medium dla linii
kablowej

864

Początek i koniec linii kablowej w tym samym punkcie

869

Zbyt dużo węzłów w tej samej lokalizacji

870

Zbyt dużo interfejsów we wszystkich warstwach sieci

872

Potencjalny brak wykazania węzłów na trasie przebiegu linii radiowej

873

Niezgodność adresu lub współrzędnych węzła i kolokacji

874

Niezgodność danych dla radiolinii w paśmie licencjonowanym z wykazem pozwoleń radiowych

878

Interfejs WiFi w warstwie szkieletowej

879

Współrzędne poza granicami gminy

882

Brak wskazania punktów pośrednich na trasie linii kablowej

883

Brak wskazania punktów pośrednich na trasie linii kablowej

884

Liczba włókien w wykazanych liniach kablowych niezgodna ze standardami

885

Zbyt duża odległość między elementami

886

Brak punktów adresowych dla inwestycji

887

Liczba punktów adresowych dla inwestycji jest zbyt niska, bądź wartość nakładów
inwestycyjnych została określona zbyt wysoko

906

W zakończeniach sieci wykryto zbyt wysoki udział punktów adresowych o kodzie ulicy 99998

938

Wysokie wysycenie pakietów usług stacjonarnych dla konsumentów w danej miejscowości

941

Wysoki udział zasięgów bez aktywnych usług

942

Niski udział potencjalnych zasięgów na własnych i współdzielonych węzłach sieci
przewodowych

965

Zbyt wiele współrzędnych zaokrąglonych do pełnych liczb

966

Zbyt wiele współrzędnych zaokrąglonych do jednego miejsca po przecinku

967

Zbyt wiele współrzędnych zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku

968

Zbyt wiele współrzędnych zaokrąglonych do trzech miejsc po przecinku

975

Nie wykazano radiolinii wskazanej w wykazie pozwoleń radiowych

976

Brak linii, podczas gdy są połączenia

977

Zbyt dużo połączeń

