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USŁUGI I TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE

OPEGIEKA jest firmą z sektora MSP z siedzibą w Elblągu.
Działa aktywnie na rynku GEO/ICT od 1989 roku. Jej czołowa
pozycja na rynku krajowym, a także rosnące znaczenie
na rynkach międzynarodowych są rezultatem
efektywnego łączenia wykwalifikowanej wiedzy własnej
kadry z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Działalność firmy jest skoncentrowana wokół
fotogrametrii i teledetekcji, informatyki i teleinformatyki,
geodezji i kartografii oraz aktywności badawczo-
rozwojowej.
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O nas

Firma posiada własną flotę trzech samolotów
fotogrametrycznych i najnowszych sensorów
teledetekcyjnych do wykonywania zdjęć lotniczych
i lotniczego laserowego skanowania terenu.
Posiada również własny ośrodek przetwarzania danych
data center klasy TIER III oraz kancelarię tajną.

Infrastruktura

/ świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia
/ certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015
/ certyfikat bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001:2013
/ oficjalny status Centrum Badawczo-Rozwojowego

Posiadane certyfikaty



AKTUALNE DANE LOTNICZE

OPEGIEKA dysponuje zdjęciami lotniczymi dla całej Polski pozyskanymi w latach
2017-2020. W roku 2020 pozyskano dane pokrywające 220 807 km2 terenu,
tj. 70,6% powierzchni całego kraju.

Oferując dostęp do najnowszych, jednolitych i dokładnych danych lotniczych
dla większości powierzchni kraju, ułatwiamy użytkownikom prowadzenie
dokładnych analiz rozległych terenów lub wybranych mniejszych obszarów
rozsianych po całej Polsce.
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ZDJĘCIA LOTNICZE I 
ORTOFOTOMAPY
• ortofotomapy o rozdzielczości przestrzennej 30 cm

(RGB i CIR)
• zawsze bezchmurne
• dostępne w trybie offline i przez WMS
• błąd RMSE = 1,2 m
• błąd pionowy: RMSE = 1,7 m
• zastosowanie korekcji geometrycznej na podstawie

fotopunktów GCP (możliwość dodania więcej GCP na
żądanie)
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Możliwe wykorzystanie:
• podkład mapowy - bazowy
• wykonywanie analiz teledetekcyjnych
• „wyciągnięcie” interesujących obiektów poprzez

zastosowanie odpowiedniej klasyfikacji obrazu
• zaawansowana analiza terenu z zastosowaniem

kombinacji kanałów spektralnych
• analizy stanu i zdrowotności roślinności / zadrzewienia

na analizowanym obszarze



ORTOFOTOMAPA WYBRANEGO 
OBSZARU: DOSTĘP WMS
• dane dostępne za pośrednictwem AWS
• dane dostępne dla całego kraju lub docięte do

wybranych obszarów
• kompatybilny z wszystkimi głównymi narzędziami

oprogramowania GIS
• przesyłane strumieniowo przez protokoły OGC

WMS/WMTS
• możliwość przełączenie między ortofotomapą w

kolorach naturalnych i fałszywych (z wykorzystaniem
kanału podczerwieni)

Możliwe wykorzystanie:
• podkład mapowy dla aplikacji mobilnych i webowych
• analizy w oprogramowaniu GIS
• widok dużej ilości danych lotniczych w tym samym

czasie
• interpretacja elementów terenu na podstawie

aktualnych i szczegółowych danych
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SZCZEGÓŁOWY DSM
• Numeryczny Model Pokrycia Terenu o rozdzielczości

80 cm
• na specjalne zamówienie możliwość zwiększenia

rozdzielczości do 40 cm
• 5-metrowa siatka GRID lub TIN kernelem

wygładzającym 7x7, pochodząca z chmury punktów
fotogrametrycznych (SGM)

• typy charakterystyki powierzchni obejmują: wysokości
powierzchni terenu otwartego, wysokości dróg
i nasypów, zadaszenia obszarów leśnych i polnych

• budynki, pojedyncze drzewa i obiekty o podobnej
wielkości/rozmiarze usuwane w zautomatyzowanym
procesie
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Możliwe wykorzystanie:
• podkład bazowy
• wykonywanie analiz wysokościowych
• analiza sytuacji planistycznej i detekcji przysłaniania
• modelowanie zalewania
• wizualizacja 3D



ZALETY LOTNICZYCH 
GEODANYCH OPEGIEKA

dane dla obszaru całego kraju pozyskane w 2020r., częściowo
uzupełnione danymi z 2019r.

Aktualność

dobór optymalnego rodzaju i źródła danych w zależności od
charakterystyki analizowanego obszaru

Szczegółowość

szeroki zakres możliwości dzięki współpracy ze światowymi
dostawcami danych

Wysoka rozdzielczość

wygodny wybór terminów pozyskiwania zobrazowań dla
wskazanych obszarów

Jednorodność
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KORZYŚCI WYKORZYSTANIA 
AKTUALNYCH DANYCH

wybór danych tylko dla interesującej lokalizacji, nawet
odległych od siebie

Dokładna lokalizacja

wcześniejszy wybór miejsc, które wymagają terenowego
sprawdzenia; dokładna informacja o lokalizacji wyjazdu

Dopasowanie zadań pracowników

możliwość zdalnej analizy bez licznych podróży; analiza całej
lokalizacji inwestycji w biurze

Oszczędność czasu i wydatków

widoczność całego obszaru w jednym czasie, brak wpływu
przysłaniania; intuicyjna identyfikacja obiektów

Lepsza perspektywa

zmniejszenie konieczności analiz na miejscu dzięki aktualnym i
szczegółowym danym lotniczym

Przyspieszenie procesu analiz
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WŁAŚCIWOŚCI DANYCH
LOTNICZYCH
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Fotogrametryczne standardy jakości

4-kanałowe dane (RGB+NIR)

Kontrola naziemna

Hosting w chmurze (AWS)

Jednolite technologie sensorów 
pozyskiwania danych i planów lotu



WYKORZYSTANIE W 
UCZENIU MASZYNOWYM

Jednolity format do uczenia maszynowego

Normalizacja danych

Spójność danych

Duże zbiory danych

Gotowość do natychmiastowego 
wykorzystania
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FORMY DOSTĘPU DO DANYCH

Zamówienie danych rastrowych
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Dostęp przez usługę WMS
13 000 zł na użytkownika w zależności od obszaru
zainteresowania

Oferta indywidualna według 
wymagań Klienta
Modele cenowe mogą obejmować subskrypcję, zużycie
poboru danych lub usługi w oparciu o wymagania Klienta.

RGB+NIR 30cm: 50 zł/km2

(minimalna wartość zamówienia 450 zł)
DSM 80cm: 80 zł/km2

(minimalna wartość zamówienia 33 000 zł)

HxGN Content Streaming Store

https://hxgncontent.com/streaming-subscription


POŁĄCZENIE INNYCH 
GEODANYCH

Możliwość wykorzystania dodatkowych informacji
z rejestrów państwowych:
• funkcje budynków
• przyłącza i sieci gazowe, wodociągowe, energetyczne

itp.
• granice administracyjne i działek ewidencyjnych
• lokalizacje cieków wodnych, rzek, jezior, zbiorników

Rejestry państwowe
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Aleja Tysiąclecia 11
82-300 Elbląg

tel.: +48 (55) 237 60 00
fax: +48 (55) 237 60 01

poczta@opegieka.pl
www.opegieka.pl

Karolina Wróbel
business development specialist

karolina.wrobel@opegieka.pl
tel. +48 665 564 484

OPEGIEKA Sp. z o.o.
poczta@opegieka.pl
www.opegieka.pl
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