
Załącznik nr  7 
WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO 
OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASG-EUPOS 

……………………….………......... 

(miejscowość, data) 

Licencja nr ………………………. 

1. Nazwa organu wydającego licencję: 

…………………….……………………...…….…………….. 

2. Licencjobiorca: 

……………………………………..……………………………………………...... 

(imię i nazwisko / nazwa, adres zamieszkania/siedziby) 

3. Na podstawie niniejszej licencji licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z 

następującej usługi systemu ASG-

EUPOS1)………………………………………………................................................. 

………………………………………………………………………………………………..

…….… 

.......................................................................................................................................................

........... 

4.Korzystanie przez licencjobiorcę z usługi, o której mowa w pkt 3, może odbywać się z 
wykorzystaniem dowolnej liczby odpowiednich urządzeń pomiarowych, z tym że w tym 
samym czasie korzystanie z tych usług może odbywać się z wykorzystaniem tylko jednego 
urządzenia pomiarowego. 

…………………………..………………….…. 

(podpis organu lub upoważnionej osoby2)) 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji 

lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej 

w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów. 

_______________________________ 

1) Należy wybrać zakres uprawnień z listy stanowiącej załącznik do wzoru niniejszej licencji. 



2) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

zawiera: 

1)niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji; 

2)adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w 
pkt 1; 

3)wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji 
w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

4)klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne samodzielnie wydrukowana 

licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci 

urzędowej; 

5)pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1. 

1)Załącznik do wzoru 

Lista zakresów uprawnień do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS: 

1) "udostępnianie danych korekcyjnych RTN przez okres ………… począwszy od dnia 

……..."; 

2) "udostępnianie danych korekcyjnych RTK przez okres ………… począwszy od dnia 

……..."; 

3) "udostępnianie danych korekcyjnych DGPS przez okres ………… począwszy od dnia 

……...". 

 


