
Załącznik nr 1 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Załącznik nr 1 

do umowy nr ……………. z dnia ............2018 r. 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

WARUNKI TECHNICZNE 

 

Sporządzenie projektu technicznego zagęszczenia sieci stacji referencyjnych 

systemu ASG-EUPOS  
 

I. Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu zagęszczenia sieci stacji 

referencyjnych systemu ASG-EUPOS na obszarze kraju. Zakres prac obejmuje 

w szczególności: przeprowadzenie wywiadu polowego i wybranie lokalizacji dla 19 nowych 

stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS wraz z punktami ekscentrycznymi, wybranie 

punktów ekscentrycznych dla istniejącej stacji TAR1, wykonanie projektu technicznego 

zagęszczenia sieci stacji, sporządzenie lub zaktualizowanie opisów topograficznych dla 24 

istniejących stacji referencyjnych oraz sporządzenie geodezyjnej dokumentacji technicznej 

z wykonanych prac. 

2. Lokalizacje nowych stacji referencyjnych oraz istniejące stacje, dla których należy 

sporządzić opisy topograficzne, zostały wymienione w załączniku nr 1 do niniejszych 

warunków technicznych.  

II. Określenie warunków technicznych realizacji zamówienia. 

1. Przy realizacji zamówienia należy stosować przepisy poniższych aktów prawnych 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia: 

1) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1629 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pgik”; 

2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247), zwanego 

dalej „rozporządzeniem ws. systemu odniesień”; 

3) Rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji: 

a. z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac 

geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz 

przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924), zwanego dalej „rozporządzeniem 

ws. zgłaszania prac”, 

b. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183), 

c. z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352), zwanego dalej „rozporządzeniem ws. 

osnów geodezyjnych”; 

4) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. 

w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 

Nr 45, poz. 454) wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24.01.2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 89). 

2. W zakresie szczegółowego wykonania prac nie ujętych w wyżej wymienionych przepisach 

należy stosować postanowienia poniższych wytycznych technicznych: 
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1) G-1.6 „Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych” – wydanie GUGiK 1986 r., 

2) G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów” – wydanie 

GUGiK 2002 r., 

3. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy aktami prawnymi, o których mowa w ust. 

1, a wytycznymi technicznymi wymienionymi w ust. 2, należy skontaktować się 

z Zamawiającym. 

4. W przypadku wprowadzenia w życie innych lub nowelizacji obowiązujących standardów 

technicznych nie będą one miały zastosowania do prac będących w toku. 

III. Materiały źródłowe 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie dostępne materiały państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej „zasobem”: 

1) materiały archiwalne (dane i operaty) niezbędne do wykonania zamówienia; 

2) dane obserwacyjne z krajowych stacji referencyjnych niezbędne do realizacji 

zamówienia. 

2. Wykonawca zgłosi pracę geodezyjną i pobierze materiały zasobu w Głównym Urzędzie 

Geodezji i Kartografii w Warszawie, zwanym dalej „GUGiK”. 

3. Razem z materiałami zasobu GUGiK udostępni Wykonawcy wymaganą strukturę plików 

i katalogów państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych (PRPOG), schemat aplikacyjny PRPOG określa załącznik nr 2 do 

niniejszych warunków technicznych. 

4. Licencje umożliwiające okresowy dostęp do danych korekcyjnych RTN lub RTK systemu 

ASG-EUPOS lub innych systemów referencyjnych Wykonawca pozyskuje we własnym 

zakresie i na własny koszt. 

IV. Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze obejmują: 

1. Przeprowadzenie analizy materiałów źródłowych dotyczących punktów podstawowej 

osnowy geodezyjnej,  

2. Przygotowanie harmonogramu prac geodezyjnych wchodzących w zakres zamówienia, przy 

czym prace należy zaplanować na poszczególne miesiące kalendarzowe, a harmonogram 

przedłożyć Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem prac terenowych. 

V. Ustalenie lokalizacji stacji i sporządzenie projektu technicznego  

1. Informacje ogólne 

1) Stacje referencyjne należy lokalizować przede wszystkim w obiektach (budynkach) 

będących we władaniu organów administracji publicznej: urzędów wojewódzkich, 

starostw, urzędów miast i gmin, w szczególności w siedzibach komórek 

organizacyjnych służby geodezyjnej i kartograficznej, szkół publicznych itp. 

W przypadku braku możliwości założenia stacji w miejscowości wskazanej przez 

Zamawiającego należy szukać  podobnej lokalizacji w pobliskich  miejscowościach. 

2) Szczególną staranność należy zachować przy wyborze lokalizacji dla stacji TRSP 

(Terespol) i ZMSC (Zamość), które mają stanowić fundamentalną poziomą osnowę 

geodezyjną i zostać włączone do europejskiej sieci stacji referencyjnych EPN (ang. 

European Permanent Network); 

3) Wybrana lokalizacja stacji winna zapewniać: 

a. otwarty widok na niebo powyżej 5º wysokości nad horyzontem
1
, 

                                                 
1
 Podany warunek nie musi być spełniony dla sektora horyzontu od 340° (NNW) do 20°(NNE) 



3 

b. brak w promieniu co najmniej 50 m źródeł (urządzeń) promieniowania 

elektromagnetycznego (stacji transformatorowych, linii elektrycznych wysokiej 

mocy, stacji (anten) radiowych, radarowych, itp.), 

c. brak w promieniu co najmniej 10 m źródeł (urządzeń) promieniowania 

elektromagnetycznego małej mocy (stacje przekaźnikowe GSM, urządzenia 

internetu radiowego, urządzenia transmisji radiowej UHF, itp.), 

d. brak w bezpośredniej bliskości anteny powierzchni odbijających sygnały satelitarne 

(metalowe lub szklane ściany, gładkie powierzchnie dachów itp.), 

e. możliwość montażu masztu anteny GNSS oraz zapewnienie stabilności mocowania 

anteny nie gorszej niż ±0,003 m (w poziomie i w pionie), 

f. możliwość zastosowania kabla antenowego o długości nie przekraczającej 30 m, 

g. w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się 

zaprojektowanie zastosowania kabla antenowego o długości przekraczającej 30 m, 

h. możliwość założenia (lub wykorzystania) instalacji odgromnikowej, 

i. ochronę sprzętu (odbiornika GNSS i urządzeń uzupełniających) przed działaniem 

czynników atmosferycznych, 

j. ograniczony dostęp osób postronnych do urządzeń stacji przy jednoczesnym 

zapewnieniu dostępu osobom uprawnionym w ciągu całej doby; 

4) Pomieszczenie (pomieszczenia) przewidziane do umieszczenia urządzeń stacji winno 

zapewniać możliwość: 

a. podłączenia odbiornika i urządzeń towarzyszących stacji referencyjnej do sieci 

zasilającej 230-250V/50H (najlepiej do oddzielnego obwodu), 

b. podłączenia do istniejącego łącza internetowego albo do głowicy 

telekomunikacyjnej i poprowadzenia przewodu sieci lokalnej w budynku 

(w przypadku istnienia w budynku łącza sieci PESEL-NET należy sprawdzić 

możliwość i warunki podłączenia urządzeń stacji do tego łącza), 

c. podłączenia do instalacji przepięciowej (uziomu) budynku, 

d. utrzymania temperatury w pomieszczeniu, w ciągu roku, nie mniejszej niż -10º i nie 

większej niż +40º (od temperatury zależy tryb pracy wentylatorów zamontowanych 

w szafie rack, mogących powodować uciążliwość dla osób przebywających 

w pomieszczeniu), 

e. wstawienia szafy Rack o wymiarach wys.: 1502 mm, szer.: 605 mm, 

dług.: 1005 mm o łącznej wadze (ze sprzętem) nie przekraczającej 200 kg 

(wymagane jest zapewnienie ciągu komunikacyjnego do transportu szafy), 

f. w przypadku wykorzystania istniejącej serwerowni dopuszcza się instalację 

urządzeń stacji referencyjnej w istniejącej szafie serwerowej, w której jest 

wystarczająca ilość miejsca dla wszystkich urządzeń stacji referencyjnej 

(urządzenia sieciowe, zestaw UPS, odbiornik GNSS), 

g. zabezpieczenia pomieszczenia (pomieszczeń), w którym zainstalowane 

są urządzenia stacji referencyjnej przed dostępem osób nieuprawnionych; 

5) Nie zaleca się zakładania stacji w rejonach, gdzie występują ruchy gruntu (tereny 

osuwisk, tereny szkód górniczych, itp.) albo znaczne wahania wód gruntowych (tereny 

podmokłe). W przypadku wybrania lokalizacji anteny na dachu budynku należy wybierać 

budynki starsze niż 5-letnie oraz unikać budynków wysokich (powyżej 4 kondygnacji); 

6) Dla każdej lokalizacji powinna być podana osoba mająca dostęp do pomieszczenia 

z urządzeniami stacji referencyjnej wraz z danymi kontaktowymi. 

2. Przeprowadzenie wywiadu polowego i ustalenie lokalizacji stacji referencyjnych: 

1) Ustalenie lokalizacji stacji referencyjnej – po ostatecznym ustaleniu lokalizacji anteny 
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GNSS i urządzeń stacji referencyjnej należy: 

a. zaprojektować trasę kabla antenowego do pomieszczenia, w którym umieszczona 

zostanie szafa Rack (odbiornik), 

b. wykonać pomiar techniką RTN lub RTK w trzech niezależnych sesjach w miejscu 

lokalizacji projektowanej anteny GNSS (raport z pomiaru dołączyć do 

dokumentacji), 

c. wypełnić kartę wywiadu stacji referencyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszych warunków technicznych, 

2) Wybór lokalizacji ekscentrów projektowanej stacji referencyjnej: 

a. dla każdej projektowanej stacji referencyjnej (i istniejącej stacji TAR1) należy 

wybrać 2 punkty ekscentryczne:  

 ekscentr nr 1 (główny) – położony w odległości od 200 m do 1500 m od stacji 

referencyjnej,  

 ekscentr nr 2 (pomocniczy) – zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 

 200 m i nie większej niż 500 m od głównego ekscentru, w uzasadnionych 

przypadkach rolę ekscentru nr 2 może pełnić punkt podstawowej albo 

szczegółowej osnowy geodezyjnej, o ile istnieje bezpośrednia widoczność 

z ekscentru 1 na ten punkt, 

b. zasady wyboru lokalizacji ekscentra nr 1 (głównego) stacji referencyjnej są takie 

same jak dla punktów wysokościowych i poziomych podstawowych osnów 

geodezyjnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ws. osnów 

geodezyjnych, 

c. lokalizacja ekscentra nr 1 (głównego) stacji referencyjnej powinna umożliwiać 

wykonanie precyzyjnych pomiarów GNSS, precyzyjnych pomiarów metodą 

niwelacji geometrycznej oraz pomiarów grawimetrycznych, 

d. zasady wyboru lokalizacji ekscentra nr 2 (pomocnicznego) stacji referencyjnej są 

takie same jak dla punktów szczegółowych poziomych osnów geodezyjnych, 

określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ws. osnów geodezyjnych, 

e. dla projektowanych stacji TRSP oraz ZMSC, które mają zostać włączone do 

podstawowej fundamentalnej osnowy geodezyjnej (sieć EPN), oba punkty 

ekscentryczne muszą spełniać warunki stawiane ekscentrowi nr 1 (głównemu). 

3. Sporządzenie projektu technicznego 

1) Projektowane stacje referencyjne wymagają sporządzenia projektu technicznego, zakres 

prac projektowych został określony w rozdziale 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia ws. 

osnów geodezyjnych; 

2) Zakres merytoryczny projektu technicznego został podany w rozdziale 9 załącznika nr 1 

do rozporządzenia ws. osnów; 

3) Projektowane nawiązanie geodezyjne stacji referencyjnej i ekscentrów stacji powinno 

spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ws. osnów geodezyjnych, 

w szczególności: 

a. dowiązanie poziome – w ust. 5-6 i 9 rozdziału 2, załącznika nr 1, 

b. dowiązanie wysokościowe – w ust. 5-6 i 9 rozdziału 2 oraz ust. 5 i 6 rozdziału 

3 załącznika nr 1, 

4) Stacje i punkty ekscentryczne należy numerować jako punkty osnowy wielofunkcyjnej, 

zakładanej jako punkty osnowy poziomej bazowej. Zasady numerowania punktów 
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osnowy zostały określone w rozdziale 9 załącznika nr 1 rozporządzenia ws. osnów 

geodezyjnych
2
; 

5) Na założenie stacji referencyjnych i punktów ekscentrycznych należy pozyskać zgodę 

instytucji lub osób władających nieruchomością, na której ma być umieszczona stacja 

lub punkt ekscentryczny. 

VI. Dokumentacja techniczna stacji (punktu)  

1. Wykonanie zdjęć: 

1) Dla każdej wybranej lokalizacji i każdego projektowanego punktu ekscentrycznego 

należy wykonać zdjęcia horyzontu wokół punktu (na potrzeby wykonania pomiarów 

GNSS), przy czym: 

a. zdjęcia horyzontu (co najmniej 4 wzdłuż kierunków głównych stron świata – 

północ (N), wschód (E), południe (S), zachód (W)):) należy wykonać centrycznie 

nad projektowanym punktem, na wysokości: 

i. dla stacji referencyjnych – ok. 1,0 m, 

ii. dla ekscentrów stacji referencyjnych – ok. 1,5 m, 

iii. pokrycie poprzeczne zdjęć sąsiednich min 30%, 

iv. rozdzielczość minimalna zdjęcia 300 dpi, 

v. format zdjęcia – JPG 

b. zdjęcia powinny być wykonane w warunkach dziennych, przy maksymalnej 

czułości odpowiadającej ISO 400 oraz przy jednakowych ustawieniach: 

ogniskowej, ostrości, ekspozycji i przesłony, 

c. w oparciu o wykonane zdjęcia należy opracować panoramę 360° (stopni) 

horyzontu, 

d. na panoramę horyzontu należy nanieść oznaczenia głównych kierunków stron 

świata: E, S i W (por.: 

http://www.asgeupos.pl/webpg/_syst_descr_ref_st/stacje/img/kosz_hor_big.jpg). 

2) Niezależnie od zdjęć horyzontu należy wykonać co najmniej 3 zdjęcia zawierające: 

a. widok ogólny wybranej lokalizacji punktu od strony podejścia do punktu, wraz 

z zaznaczeniem projektowanej lokalizacji punktu, 

b. zdjęcie budynku, na którym projektuje się umieszczenie stacji referencyjnej, 

c. zdjęcie proponowanej lokalizacji masztu antenowego, 

d. zdjęcia trasy przebiegu kabla antenowego (na zewnątrz i wewnątrz budynku) 

pomiędzy anteną a odbiornikiem GNSS. 

2. Sporządzenie opisów topograficznych punktów: 

1) Dla lokalizacji punktów ekscentrycznych należy sporządzić  szkice sytuacyjne wg zasad 

określonych w rozdziale 9, załącznika nr 1 do rozporządzenia ws. osnów geodezyjnych; 

2) Dla lokalizacji stacji referencyjnych wskazanych w Załączniku nr 1 Tabela 2, należy 

sporządzić opisy topograficzne wg zasad określonych w rozdziale 9, załącznika nr 1 do 

rozporządzenia ws. osnów geodezyjnych; 

3) Dla punktów osnowy geodezyjnej objętych przeglądem (planowane dowiązanie 

geodezyjne) należy zaktualizować opisy topograficzne wg zasad określonych w 

rozdziale 9, załącznika nr 1 do rozporządzenia ws. osnów geodezyjnych; 

4) W oparciu o  wyniki przeglądu punktów należy zaktualizować pobrane pliki graficzne 

(w formacie tiff) opisów topograficznych, poprzez: 

a. usunięcie z plików rastrowych obiektów i informacji nieaktualnych, 

                                                 
2
 Numery dla poszczególnych lokalizacji określi Zamawiający,  
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b. wniesienie nowych obiektów i informacji, 

c. zapisanie obrazów w formacie tiff (w 4 grupie kompresji CCITT4) o rozdzielczości 

300 dpi w kolorze czarnobiałym, 

d. zapisanie kompletnych opisów topograficznych w formacie tiff. 

5) W oddzielnych plikach należy zapisać rysunki: 

a. szkicu sytuacyjnego zespołu stabilizacyjnego punktu lub reperu; 

b. szkicu lub zdjęcia stabilizacji punktu (znaku lub reperu); 

c. szkicu powiązania punktu (znaku) lub reperu z punktami sąsiednimi. 

VII. Wynikowa dokumentacja geodezyjna 

1. Materiały pomiarowe i obliczeniowe należy zestawić w oddzielnym operacie technicznym, 

skompletowanym wg zasad określonych w rozdziale 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia 

ws. osnów geodezyjnych. 

2. Dokumentacja techniczna powinna być przekazana w formie elektronicznej, wszystkie 

dokumenty polowe, które zostały wykonane w wersji analogowej, powinny być 

przetworzone do formy elektronicznej przy jednoczesnym zachowaniu i przekazaniu 

oryginałów. 

3. We wszystkich materiałach należy przyjąć jednakowe nazwy punktów oraz jednolity sposób 

nazywania katalogów i plików w zbiorach danych cyfrowych. 

4. Analizę materiałów zasobu i sprawozdanie z wykonanych prac, niezależnie od postaci 

elektronicznej, należy przedstawić w 2 egzemplarzach w formie drukowanej. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Rozmieszczenie projektowanych stacji referencyjnych oraz lista stacji 

istniejących, dla których należy sporządzić opisy topograficzne, 

Załącznik nr 2 - Schemat aplikacyjny bazy danych PRPOG, 

Załącznik nr 3 - Wzór karty wywiadu lokalizacji stacji. 

 

  



7 

Załącznik nr 1 

do warunków technicznych 

 

 

Rozmieszczenie projektowanych stacji referencyjnych  

oraz zakres prac na stacjach istniejących 

 
Tabela 1. Lokalizacja projektowanych nowych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS. 

Lp. Kod stacji Miejscowość Województwo 

1.  BOLE Bolesławiec dolnośląskie 

2.  BRWO Braniewo warmińsko-mazurskie 

3.  GLUB Głubczyce opolskie 

4.  GLDP Gołdap warmińsko-mazurskie 

5.  KLBG Kołobrzeg zachodniopomorskie 

6.  KSKE Końskie radomskie 

7.  KRCA Kruszwica kujawsko-pomorskie 

8.  LEBA Łeba pomorskie 

9.  OSWM Oświęcim małopolskie 

10.  PISZ Pisz warmińsko-mazurskie 

11.  PLCK Płock mazowieckie 

12.  RDZP Radzyń Podlaski lubelskie 

13.  RYPI Rypin kujawsko-pomorskie 

14.  STCE Siemiatycze podlaskie 

15.  SZIN Szczecin zachodniopomorskie 

16.  TRSP Terespol lubelskie 

17.  TRZB Trzebnica dolnośląskie 

18.  WAGR Wągrowiec wielkopolskie 

19.  ZAMO Zamość lubelskie 

 

Tabela 2. Lista stacji, dla których należy sporządzić lub zaktualizować opisy topograficzne, lub 

zaprojektować punkty ekscentryczne 

Lp. Stacja  Miejscowość Zakres prac 

1 CBKA Warszawa Sporządzenie opisu topograficznego 

2 ELBL Elbląg Sporządzenie opisu topograficznego 

3 GIZY Giżycko Sporządzenie opisu topograficznego 

4 KATO Katowice Aktualizacja opisu topograficznego 

5 KLOB Kłobuck Aktualizacja opisu topograficznego 

6 KRA1 Kraków Sporządzenie opisu topograficznego 

7 KROT Krotoszyn Sporządzenie opisu topograficznego 

8 LELO Lelów Aktualizacja opisu topograficznego 

9 LODZ Łódź Sporządzenie opisu topograficznego 

10 MIES Mieszkowice Sporządzenie opisu topograficznego 

11 NODW 
Nowy Dwór 

Maz. 
Sporządzenie opisu topograficznego 

12 NWSC Nowy Sącz Sporządzenie opisu topograficznego 

13 NWT1 Nowy Targ Sporządzenie opisu topograficznego 

14 OPNT Olsztyn Sporządzenie opisu topograficznego 

15 POZN Poznań Sporządzenie opisu topograficznego 

16 PROS Proszowice Sporządzenie opisu topograficznego 

17 RWM1 Rawa Maz. Aktualizacja opisu topograficznego 
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18 TAR1 Tarnowskie Góry 
Zaprojektowanie ekscentrów, sporządzenie i aktualizacja opisów 

topograficznych 

19 TRNW Tarnów Sporządzenie opisu topograficznego 

20 WAT1 Warszawa Sporządzenie opisu topograficznego 

21 WIEL Wieluń Sporządzenie opisu topograficznego 

22 WLAD Władysławowo Sporządzenie opisu topograficznego 

23 WOD1 Wodzisław Aktualizacja opisu topograficznego 

24 WROC Wrocław Sporządzenie opisu topograficznego 

 

 

 
Rys. 1. Rozmieszczenie projektowanych stacji referencyjnych 
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Załącznik nr 2 

do warunków technicznych 

 

Schemat aplikacyjny bazy danych PRPOG 
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Załącznik nr 3 

do warunków technicznych 

 

 

Karta wywiadu w miejscu lokalizacji stacji referencyjnej 
teleinformatycznego  systemu ASG-EUPOS 

_ _ _ _ 
 

(kod  stacji) 

Informacje ogólne 

Miejscowość  

Gmina/powiat/województwo  

Kod stacji3  

Instytucja zarządzająca  

Współrzędne stacji4/ 
układ PL-ETRF89 

φ  
λ  
h  

Adres stacji 

Miejscowość  

Ulica  

Kod pocztowy  

Numer działki  

Właściciel obiektu Nazwa  

Ulica  

Kod pocztowy  

Władający obiektem5 Nazwa  

Ulica  

Kod pocztowy  

Osoba do kontaktu 
w sprawie wynajmu 
pomieszczenia 

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Tel.  

Fax  

e-mail  

Osoba do kontaktu 
w sprawach 
technicznych instalacji 

Imię i nazwisko  

Stanowisko  

Tel.  

Fax  

e-mail  

  

                                                 
3
 wypełnia GUGiK 

4
 współrzędne miejsca lokalizacji anteny wyznaczone z dokładnością nie gorszą niż 0,5 m 

5
 wypełnić w przypadku, gdy władający nie jest właścicielem, 
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Informacje o obiekcie 

Dostęp do obiektu (dni, godz.)  

Miejsce 
posadowienia 
anteny GNSS6 

Opis miejsca 
posadowienia anteny  

 

Rodzaj masztu  

Sposób montażu 
masztu do elementu 
konstrukcyjnego 
budynku 

 

Szacunkowa długość  
kabla antenowego 

 

Instalacja odgromowa 
budynku 

 

Źródła zakłóceń 
elektromagnetycznych

7
 

 

Miejsce 
posadowienia 
szafy Rack 

pomieszczenie  
(nr / piętro)  

 

pow. pomieszczenia 
 

opis zamontowania 
szafy  

 

rodzaj podłogi  

zasilanie awaryjne  

instalacja elektryczna  

instalacja p.poż.  

instalacja alarmowa  

zabezpieczenie 
antywłamaniowe 

 

średnia temperatura 
w lecie/ zimie 

 

klimatyzacja  

Internet (rodzaj łącza, 
szybkość transmisji)/ 
głowica 

 

dostęp osób 
postronnych 

 

 

  

                                                 
6
 podać rodzaj dachu i czy wymagane jest użycie podnośnika do instalacji anteny i kabla antenowego 

7
 Podać rodzaj źródła i sposób oddziaływania 
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Łącze 
telekomuni-
kacyjne 

Miejsce instalacji 
urządzeń istniejącego 
łącza PESEL-NET 

 

Miejsce instalacji 
głowicy 
telekomunikacyjnej 

 

Czy istnieje możliwość 
wykorzystania sieci 
teleinformatycznej 
budynku do 
poprowadzenia kabli 
od głowicy 
telekomunikacyjnej do 
pomieszczenia stacji 
referencyjnej? 

 

Wymagane inwestycje 

Zakres prac do 
wykonania 

 

 

 

 

 

 

Wymagane pozwolenia 
(rodzaj oraz organ 
wydający) 

 

 

 

Zdjęcie lub rysunek 
miejsca posadowienia 
szafy Rack 

 

Zdjęcie lub rysunek 
miejsca posadowienia 
anteny GNSS 

 

Zdjęcie lub rysunek 
horyzontu 

 

Dodatkowe uwagi  

Załączniki: 

1) Mapa z lokalizacją stacji i ekscentra/ ekscentrów*, 
2) Wstępna zgoda na lokalizację stacji i ekscentra/ ekscentrów*, 
3) Zdjęcia, szkice itp. 

 
* niepotrzebne skreślić 
 

 


