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Zarządzenie Nr 28/2020 
Starosty Stalowowolskiego 

z dnia 23.07.2020 roku 

 

 

 W sprawie powołania komisji do odbioru 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 1 

 

Na podstawie § 11 umowy nr SP/1/2019 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 Lichończaka- Członka Zarządu,  

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Powołuję komisję do odbioru 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 Pysznica”-Etap 1, obejmujący: 

1. Utworzenie bazy danych BDOT500 dla całej jednostki ewidencyjnej Pysznica. 

2. Utworzenie baz danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Pysznica. 

3. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki 

ewidencyjnej Pysznica w tym: 

3.1 Wprowadzenie i synchronizacja identyfikatora ewidencji zasobu w systemie OŚRODEK  

i na operacie ewidencyjnym w postaci nieelektronicznej wraz z oceną operatu  

i uzupełnieniem niektórych pól w ewidencji materiałów. 

3.2 Skanowanie papierowych operatów technicznych wraz ze stroną tytułową zawierającą 

naklejony identyfikator ewidencji zasobu nadany w ramach punktu 3.1 wraz z ustalonym 

nazewnictwem i lokalizacją na dysku utworzonych plików, umożliwiającą automatyczne 

wczytanie zeskanowanych dokumentów do systemu OŚRODEK 

3.3 Opisanie metadanymi każdego zbioru kopii dokumentów utworzonych w ramach punktu 

3.2 w sposób umożliwiający efektywne świadczenie e-usług, 

w składzie: 
 

Andrzej Winiarczyk – Geodeta Powiatowy. 

Tomasz Grobel - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

                                                          i Kartograficznej w Stalowej Woli. 

    Tomasz Muda – Starszy Geodeta ds. odbioru i kontroli opracowań geodezyjnych 

                                                            ,oraz prowadzenia mapy w systemie numerycznym. 
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§ 2. 

Odpowiedzialnym za realizację zarządzenia jest Geodeta Powiatowy. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2020 r. 

 

§ 4. 

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

rozwiązuje się. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


