
Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG)  

Lp. Nazwa  materiału zasobu 

 

Jednostka 
rozliczeniowa 

Stawka 
podstawowa 

(Sp) 
Współczynniki korygujące LR, PD, AJ 

1.  Zbiór danych PRPOG 

Punkt osnowy 

15,0 zł 

1. LR przyjmuje wartość: 

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10; 

2) 0,7 – dla Ljr w przedziale 11 – 100; 

3) 0,3 – dla Ljr powyżej większej od 100. 

 

2. AJ przyjmuje wartość 1,0. 

 

3. PD przyjmuje wartość: 

1) 1,0, jeżeli udostępniony zbiór punktów zawiera wszystkie informacje 
dotyczące tych punktów; 

2) 0,8,  jeżeli udostępniony zbiór punktów nie zawiera obserwacji. 

2. 
Wykazy danych charakterystycznych dla 
podstawowej osnowy 

7,0 zł 

1. LR przyjmuje wartość: 

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10; 

2) 0,7 – dla Ljr w przedziale 11 – 100; 

3) 0,3 – dla Ljr powyżej większej od 100. 

 

2. AJ i PD przyjmuje wartość 1,0. 

3. 
Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej 
osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub 
magnetycznej 

2,0 zł 

4. 
Opis topograficzny podstawowej osnowy 
geodezyjnej, grawimetrycznej lub 
magnetycznej 

5,0 zł 

5. 

 

Inne niż satelitarne dane obserwacyjne 
dotyczące podstawowej osnowy 
geodezyjnej, grawimetrycznej lub 
magnetycznej 

7,0 zł 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnianie danych systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS” 

Lp.  Nazwa  materiału zasobu 
Jednostka 

rozliczeniowa 

Stawka 
podstawowa 

(Sp) 
Współczynniki korygujące LR, PD, AJ 

1. 
Opracowane satelitarne dane 
obserwacyjne 

Punkt sytuacyjny 5,0 zł 

1. LR przyjmuje wartość: 

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10; 

2) 0,7 – dla Ljr w przedziale 11 – 100; 

3) 0,3 – dla Ljr większej od 100. 

2. AJ i PD przyjmują wartość 1,0. 

 

 

 

6. 
Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące 
podstawowej osnowy geodezyjnej 

Punkt osnowy 10,0 zł 

1. LR przyjmuje wartość: 

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10; 

2) 0,7 – dla Ljr w przedziale 11 – 100; 

3) 0,3 – dla Ljr większej od 100. 

2. AJ przyjmuje wartość: 

1) 1,0 - jeżeli zbiór zawiera obserwacje zgromadzone przez okres powyżej 30 
dób; 

2) 0,5 - jeżeli zbiór zawiera obserwacje zgromadzone przez okres dłuższy niż 
1 doba, a niedłuższy niż 30 dób; 

3) 0,3 - jeżeli zbiór zawiera obserwacje zgromadzone przez okres nie dłuższy 
niż 1 doba. 

 

3. PD przyjmuje wartość 1,0. 



Usługi systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS” 

Lp. Nazwa usługi 
Jednostka 

rozliczeniowa 

Stawka 
podstawowa 

(Sp) 
Wartość współczynnika T 

1. 
Udostępnianie danych korekcyjnych 
sieciowych (RTN) 

1 rok 
udostępniania 

usługi 
1500,0 zł T przyjmuje wartość: 

1) 1,0 – jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 roku;  

2) 0,54 – jeżeli usługa świadczona jest przez okres 6 miesięcy; 

3) 0,12 –  jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 miesiąca;  

4) 0,036 – jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 tygodnia.  

 

2. 
Udostępnianie danych korekcyjnych z 
pojedynczej stacji referencyjnej (RTK) 

1 rok 
udostępniania 

usługi 
700,0 zł 

3. 
Udostępnianie danych korekcyjnych 
różnicowych (DGPS) 

1 rok 
udostępniania 

usługi 
300,0 zł 

4. 
Udostępnianie satelitarnych obserwacji 
odnoszących się do  stacji 
referencyjnych 

1 rok 
udostępniania 

usługi 
1000,0zł 

T przyjmuje wartość: 

1) 1,0 – jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 roku, a łączny limit 
pobranych obserwacji nie przekracza 3000 godzin;  

2) 0,54 – jeżeli usługa świadczona jest przez okres 6 miesięcy, a łączny 
limit pobranych obserwacji nie przekracza1500 godzin; 

3) 0,12 –  jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 miesiąca, a łączny 
limit pobranych obserwacji nie przekracza250 godzin;  

4) 0,036 – jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 tygodnia, a łączny 
limit pobranych obserwacji nie przekracza 70 godzin. 

5. 
Udostępnianie satelitarnych  obserwacji 
dla punktów o zadanych współrzędnych 
(wirtualnych stacji referencyjnych) 

1 rok 
udostępniania 

usługi 
1200,0zł 

Wysokość opłaty za usługi, o których mowa w lp. 1-5, oblicza się według wzoru: Wop=Sp x T. 

 


