
Realizacje Zakładu nadzoru inwestycji 
 
 

Zamawiający 

 

Przedmiot zadania 

 

Wykonanie 

 
 

Powiat Biłgorajski z siedzibą 
w Biłgoraju, ul. Tadeusza 

Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj 

Kontrola i monitoring realizacji prac 

związanych z utworzeniem oraz modernizacją 

cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz 

GESUT" projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny województwa lubelskiego" na 

obszarze powiatu biłgorajskiego województwa 

01.07.2019 r. - w toku 

 
 

Powiat Biłgorajski z siedzibą 
w Biłgoraju, ul. Tadeusza 

Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj 

Kontrola i monitoring realizacji prac 

związanych z utworzeniem oraz modernizacją 

cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz 

GESUT" projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny województwa lubelskiego" na 

obszarze powiatu biłgorajskiego województwa 

lubelskiego etap II część 88 zamówienia - gm. 

Biłgoraj, pow. biłgorajski 

01.07.2019 r. - w toku. 

 
 
 
 

Powiat Biłgorajski z siedzibą 
w Biłgoraju, ul. Tadeusza 

Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj 

Kontrola i monitoring realizacji prac 

związanych z utworzeniem oraz modernizacją 

cyfrowych baz danych: BDOT500 oraz 

GESUT projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny województwa lubelskiego" na 

obszarze powiatu biłgorajskiego województwa 

lubelskiego etap IV część 130 zamówienia - z 

obszaru m. Józefów, gm. Turobin, gm. Goraj 

29.07.2020 r. - 

23.11.2020 r. 

 
 
 

Powiat Hrubieszowski z 
siedzibą w Hrubieszowie, ul. 

Narutowicza 34, 22–500 
Hrubieszów 

Kontrola i monitoring realizacji prac 

związanych z utworzeniem oraz modernizacją 

cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz 

GESUT projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny województwa lubelskiego" na 

obszarze powiatu hrubieszowskiego 

województwa lubelskiego etap III część 97 

zamówienia – w zakresie gminy Werbkowice 

20.01.2020 r. - w toku. 

Powiat Janowski z siedzibą w 
Janowie Lubelskim, ul. Jana  

Kontrola i monitoring realizacji prac 

związanych z utworzeniem oraz modernizacją 
23.07.2019 r. - w toku.. 



 
 

Zamojskiego 59; 23-300 
Janów Lubelski 

cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz 

GESUT projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny województwa lubelskiego" na 

obszarze powiatu janowskiego województwa 

lubelskiego etap III część 98 zamówienia 
 
 
 
 
 
 

Związek Powiatów 
Województwa Łódzkiego ul. 
Sienkiewicza 16A 97-300 

Piotrków Trybunalski 

Usługa weryfikacji baz danych powstałych w 

wyniku realizacji prac na dostawę baz danych: 

GESUT w ramach projektu pn.: "Budowa 

systemu informacji przestrzennej 

wspierającego świadczenie e usług przez 

powiaty z terenu województwa łódzkiego" 

współfinasowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020, 

realizowanego przez Związek Powiatów 

Województwa Łódzkiego - część X pow. 

wieruszowski 

28.08.2020 r. - w toku 

 
 
 
 
 
 

Związek Powiatów 
Województwa Łódzkiego ul. 
Sienkiewicza 16A 97-300 

Piotrków Trybunalski 

Usługa weryfikacji baz danych powstałych w 

wyniku realizacji prac na dostawę baz danych: 

GESUT w ramach projektu pn.: "Budowa 

systemu informacji przestrzennej 

wspierającego świadczenie e usług przez 

powiaty z terenu województwa łódzkiego" 

współfinasowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020, 

realizowanego przez Związek Powiatów 

Województwa Łódzkiego - część XI pow. 

zgierski 

28.08.2020 r. - w toku 

. 

 
 
 
 

Powiat Puławski z siedzibą w 
Puławach, al. Królewska 19, 

24-100 Puławy 
 

Kontrola i monitoring realizacji prac 

związanych z utworzeniem oraz modernizacją 

cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz 

GESUT projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny województwa lubelskiego" na 

obszarze powiatu puławskiego województwa 

16.07.2019 r. - w toku 

 



lubelskiego etap III część 113 zamówienia - w 

zakresie gminy Żyrzyn 

 
 
 
 
 

Powiat Zamojski z siedzibą w 
Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 

22-400 Zamość 
 

Kontrola i monitoring realizacji prac 

związanych z utworzeniem oraz modernizacją 

cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz 

GESUT projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób 

geodezyjny województwa lubelskiego" na 

obszarze powiatu zamojskiego województwa 

lubelskiego etap III część 84 zamówienia – 

gmina Sułów 

 

03.12.2019 r. - w toku 

 

 
 
 

Powiat Wyszkowski z siedzibą 
w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 

07-200 Wyszków 
 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad 

pracami geodezyjnymi i kartograficznymi 

związanymi z modernizacją ewidencji gruntów 

dla jednostki ewidencyjnej Wyszków obręb 

ewidencyjny Ślubów 

 

31.08.2020 r. - 

15.12.2020 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miasto Tarnobrzeg z siedzibą 
w Tarnobrzegu, ul. Kościuszki 

32, 39-400 Tarnobrzeg 
 

Sprawowanie nadzoru nad zadaniem nr 131 

dotyczącym: „Modernizacji i aktualizacji 

ewidencji gruntów i budynków w Mieście 

Tarnobrzeg” i dostosowaniem baz danych 

EGiB do zgodności z pojęciowym modelem 

danych EGiB w ramach Projektu pn.: 

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 

(PSIP)” Nr projektu RPPK.02.01.00-18-

0037/16 współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe 

Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie 

efektywności i dostępności e-usług 

 

07.10.2020 r. - w toku 

. 

 


