
 
 

Zarządzenie Nr 50/2021 
Starosty Stalowowolskiego 

z dnia 14.09.2021 roku 

 

 Zmieniające  zarządzenie nr 38/2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru 

do weryfikacji przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów  

i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja 

materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej 

Pysznica”-Etap 2 

 

Na podstawie § 11 umowy nr SP/2/2019 z dnia 11.01.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem 

Stalowowolskim a Przedsiębiorstwem OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, 

reprezentowanym przez Krzysztofa Lichończak- Członka Zarządu,  

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu Nr 38/2021 Starosty Stalowowolskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie 

powołania komisji odbioru do weryfikacji przedmiotu zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji 

gruntów i budynków, aktualizacja danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja 

materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Pysznica” 

-Etap 2 wprowadzam następujące zmiany: 

 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Powołuję komisję odbioru do weryfikacji prac geodezyjnych i kartograficznych wykonanych w ramach 

zamówienia pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja danych EGIb, utworzenie 

baz danych GESUT i BDOT500, cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Zaleszany”-Etap 2, obejmujący: 

1. Modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Brandwica 

,Chłopska Wola, Kłyżów, Studzieniec w jednostce ewidencyjnej Pysznica, Powiat Stalowowolski. 

2. Aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Jastkowice 

i Pysznica. 

w składzie: 
 

Andrzej Winiarczyk – Geodeta Powiatowy. 

Tomasz Grobel - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

                                                          i Kartograficznej w Stalowej Woli. 

    Joanna Grzywacz – Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków 

Grzegorz Pondo – Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu-Przedsiębiorstwa  GEOKART 

-INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Witosa Stwosza 44, 35-113 Rzeszów” 

§ 2. 



Odpowiedzialnym za realizację zarządzenia jest Geodeta Powiatowy. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2021 r. 

§ 4. 

Po zakończeniu czynności związanych z odbiorem prac geodezyjnych określonych w § 1 komisja 

rozwiązuje się. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


