Prace z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i
budynków, tworzenia baz danych GESUT i BDOT500 oraz
Cyfryzacji zasobów:
Zamawiający
Powiat Brzeski

Powiat
Krasnostawski

Powiat Kraśnicki

Powiat Kraśnicki

Powiat Opolski

Powiat Kraśnicki

Powiat
Kolbuszowski

Powiat Opolski

Przedmiot zadania
Dostawa Bazy danych BDOT dla
jednostki ewidencyjnej: 120202_4
Brzesko miasto.
Wykonanie prac geodezyjnych – etap II,
część 49 powiat krasnostawski, gm.
Fajsławice, dla celów projektu „eGeodezja cyfrowy zasób geodezyjny
województwa lubelskiego”.
Wykonanie prac geodezyjnych – etap II,
część 55 powiat kraśnicki, gm.
Gościeradów, dla celów projektu „eGeodezja cyfrowy zasób geodezyjny
województwa lubelskiego”.
Wykonanie prac geodezyjnych – etap II,
część 57 powiat kraśnicki, gm.
Zakrzówek, dla celów projektu „eGeodezja cyfrowy zasób geodezyjny
województwa lubelskiego”.
Wykonanie prac geodezyjnych – etap II,
część 67 powiat opolski, gm. Józefów
nad Wisłą, m. Opole Lubelskie, dla
celów projektu „e-Geodezja cyfrowy
zasób geodezyjny województwa
lubelskiego”.
Wykonanie prac geodezyjnych – etap II,
część 54 powiat kraśnicki, gm. Annopol,
dla celów projektu „e-Geodezja cyfrowy
zasób geodezyjny województwa
lubelskiego”.
Modernizacja ewidencji gruntów i
budynków i dostosowanie bazy danych
ewidencji gruntów i budynków do
zgodności z modelem pojęciowym,
określonym w rozporządzeniu oraz
utworzenie inicjalnej powiatowej bazy
GESUT i BDOT500 dla wybranych
obrębów powiatu kolbuszowskiego.
Wykonanie prac geodezyjnych – etap III,
część 111 powiat opolski, gm.
Poniatowa, dla celów projektu „eGeodezja cyfrowy zasób geodezyjny
województwa lubelskiego”.

Termin realizacji
2018 r. - 2019 r.

2018 r. - 2020 r.

2018 r. - 2020 r.

2018 r. - 2020 r.

2018 r. - 2020 r.

2018 r. - 2020 r.

2018 r. - 2019 r.

2018 r. - 2020 r.

Powiat Sanocki

Powiat Wadowicki

Powiat Iławski

Powiat Lubelski

Tworzenie i aktualizacja powiatowej
bazy GESUT w powiecie sanockim. ok.
5405 ha pow. opracowania GESUT.
Dostawa baz danych BDOT500 i
GESUT oraz przeprowadzenie działań
harmonizujących zbiorów danych w celu
uruchomienia e-usług publicznych
informacji przestrzennej dla Powiatu
Wadowickiego - gmina Wadowice.
Utworzenie bazy danych obiektów
topograficznych BDOT500 dla powiatu
iławskiego.
Przetworzenie map ewidencji gruntów i
budynków z postaci analogowej do
postaci cyfrowej dla gminy Niedrzwica
Duża

2019 r.

2019 r. - 2020 r.

2019 r. - 2020 r.

2019 r. - 2020 r.

Prace z zakresu modernizacji i zakładania osnów
geodezyjnych:

Zamawiający

Przedmiot zadania

Gmina Miasto
Krosno

Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy
geodezyjnej na terenie miasta Krosna.
Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej na
terenie Miasta Tarnobrzega w oparciu o wykonaną
inwentaryzację i projekt w 2018 r.
Przegląd, inwentaryzacja i sporządzenie
modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej
na terenie miasta Płocka.
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej w
powiecie krotoszyńskim. Część I – przegląd oraz
opracowanie projektu technicznego szczegółowej
osnowy wysokościowej.
Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji
szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej
na terenie Powiatu Brzozowskiego.
Inwentaryzacja oraz wykonanie projektu
szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy
Miasta Sanoka i Gminy Sanok na terenie powiatu
sanockiego.
Przegląd i Inwentaryzacja szczegółowej osnowy
wysokościowej na terenie powiatu tarnobrzeskiego.
Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy
geodezyjnej na terenie powiatu świebodzińskiego
jako realizacja projektu technicznego modernizacji
szczegółowej osnowy wysokościowej dla miasta
Świebodzina i części gminy Świebodzin, części

Gmina
Tarnobrzeg
Gmina - Miasto
Płock
Powiat
Krotoszyński
Powiat
Brzozowski

Powiat Sanocki
Powiat
Tarnobrzeski
Powiat
Świbodziński

Termin
realizacji
2019 r.
2019 r.

2019 r.

2019 r.

2019 r.

2019 r.

2019 r.

2020 r.

gminy Szczaniec, gminy Skąpe, gminy Lubrza i
gminy Łagów – Zadanie II i III.
Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej
Powiat Cieszyński południowej części powiatu – etap I –
inwentaryzacja i projekt.
Skarb Państwa Główny Urząd
Wykonanie przewiązań granicznych podstawowych
Geodezji i
osnów wysokościowych Rzeczypospolitej Polskiej i
Kartografii w
Ukrainy.
Warszawie

2020 r.

2020 r.

Prace pozostałe:
Zamawiający

Województwo
KujawskoPomorskie
Powiat
Kolbuszowski

Przedmiot zadania
aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych
(BDOT10k) dla powiatów województwa kujawskopomorskiego: chełmińskiego i wąbrzeskiego oraz
opracowanie, na podstawie zaktualizowanej bazy danych
9 arkuszy map topograficznych w skali 1:10000.

aktualizacja mapy powiatu kolbuszowskiego i wydruk
1000 egzemplarzy mapy B2
Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w
skali 1:10000 na podstawie Bazy Danych Obiektów
Województwo
Topograficznych (BDOT10k) wraz z aktualizacją zbiorów
Zachodniopomorskie
danych BDOT10k dla wybranego obszaru województwa
zachodniopomorskiego.
Województwo
Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych bazy danych
Świętokrzyskie obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranego
Urząd
obszaru województwa świętokrzyskiego wraz z
Marszałkowski
opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w
Województwa
skali 1:10000.
Świętokrzyskiego
Analiza, porównanie i dostosowanie danych dotyczących
numerów porządkowych, nazw miejscowości, ulic i
adresów dla 31062 budynków ujawnionych w bazach
Powiat
danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla
Kolbuszowski
gmin Cmolas, Kolbuszowa i Majdan Królewski, powiat
kolbuszowski oraz uporządkowanie i dostosowanie
słowników dotyczących adresów w ww. bazach danych.
Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i
Skarb Państwa stabilizacja punktów granicznych działek ewidencyjnych
Generalny Dyrektor stanowiących pas drogowy wraz ze sporządzeniem
Dróg Krajowych i
dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogowego na
Autostrad
terenie działania Rejonów GDDKiA: w Ostrowi
Mazowieckiej, Ostrołęce i Przasnyszu.

Termin
realizacji

2019 r.

2019 r.

2020 r.

2020 r.

2020 r.

2014 r. 2020 r.

