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System Zarządzania Jakością – OPGK Opole  -załącznik 12  wersja 1.5- 8.2021 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

Nazwa oferenta:     Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. 

Adres oferenta:                                   45-003 Opole  ul. Rybacka 15 

Nr telefonu:                        (077) 423 45 00                Nr faxu:  (077) 423 45 20 

www.opgk.opole.pl                                  

 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH  LAT 

grupa produktów: 

założenie baz danych ewidencji gruntów i budynków w systemie GEOINFO 

Bazy danych - mapy numeryczne - w SIP GEOINFO (opracowanie baz danych działek, budynków w oparciu o operaty 

z PODGiK, skanowanie map, kalibracja rastrów, wektoryzacja działek, użytków, budynków, analiza porównawcza 

bazy graficznej z opisową EGiB), bazy BDOT , GESUT  

 

 
Nr projektu /  przedmiot  zamówienia Daty realizacji Zamawiający 

(użytkownik baz) 

4940- Przedmiotem umowy jest założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbroje-

nia terenu - baza danych GESUT, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniają-

cej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500  - 1:5000 
zwanej dalej „BDOT500” oraz opracowania  mapy zasadniczej dla terenów zabudowa-
nych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w jednostki ewidencyjnej nr 

160404_5 pod nazwą WOŁCZYN-obszar wiejski – dla obrębów: Brynica, Brzezinki, 
Duczów Mały, Duczów Wielki, Ligota Wołczyńska, Rożnów, Skałągi, Szymonków, 

Świniary Małe, Świniary Wielkie, Wierzbica Dolna i Wierzbica Górna, wraz z prze-
tworzeniem materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla opraco-
wania z tego obszaru do postaci dokumentów elektronicznych. 

5.2021- 

8.2021 
Powiat Kluczborski- Starostwo Powiatowe w 
Kluczborku z siedzibą w Kluczborku ul. 

Katowicka 1, 
 

4937- 

utworzeniu baz danych obiektów topograficznych BDOT500, GESUT oraz EGiB w zakresie elementów przybu-

dynkowych dla jednostek gmina Stolno, gmina Unisław 
 

 

2021 Geomatic spółka z o.o., Kiełczów, ul. Sportowa 19 

4931- 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu plików różnicowych baz BDOT500 i 

GESUT z podziałem na jednostki ewidencyjne.                        
  Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pracy geodezyjnej z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, standardami technicznymi    i normami 

 

8.2020-12.2020 Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. 

Wrocławska 26,       

 59-400 Jawor, 

4917- 
„Uzupełnienie baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbroje-

nia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opraco-

wań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, 

zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach jednostek ewidencyjnych: nr 160801_5 pod nazwą 
Dobrodzień - obszar wiejski, nr 160804_5 pod nazwą Praszka – obszar wiejski w ramach projektu pn.: „E-usługi 

cyfrowych zasobów geodezyjnych  i kartograficznych województwa opolskiego” dla Powiatu Oleskiego-  Zadanie 

nr 2. 

 

2.2020-10.2020 Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29,  

45-068 Opole 

4616- 
-„Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowe-

go związanych z realizacją projektu pn.«e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla woje-

wództwa opolskiego»” Zadanie nr 1.. 

 

2.2020-10.2020 Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29,  

45-068 Opole 

4912- 
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy 

Krzeszowice – obszar wiejski, przewidzianego w projekcie „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakow-

skiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020”, 

10.2019-10.2021 INFOGEO Sp. zo.o 

z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 3, 

42-504 Będzin, NIP 6252461956 

4911 
-„Opracowanie bazy danych: obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000 i Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu 

300806_2.0003  Drożki.” 

 
„Opracowanie bazy danych: obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu  

dla obrębu 300802_2.0007  Nowa Wieś Książęca.” 

9.2019-12.2019 Starosta Kępiński; Kościuszki 5 ; 63 000 Kępno 

http://www.opgk.opole/
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4908- 

Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego 

związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla wojewódz-

twa opolskiego” – dotyczy zadania realizowanego dla powiatu brzeskiego 

7.2019-6.2020 Powiat Opolski ; 1 Maja 29; 45 068 Opole 

4901 
-„I etap złożenia ewidencji gruntów i budynków  dla obrębów Jasienie, Lasowice Małe i Oś gminy Lasowice 

Wielkie w części dotyczącej założenia ewidencji budynków i lokali, aktualizacji użytków gruntów i weryfikacji 

granic przecinających budynki” 

2.2019-11.2019 Powiat Kluczborski, Kluczbork, Robotnicza 1 

4899 

- Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej             i utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla 
gminy Lewin Brzeski – obszar wiejski 

1.2020-5.2020 Powiat Brzeski 

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg 

4897 

-„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie baz: GESUT i BDOT500 oraz archiwizacja dokumentacji 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obrębu ewidencyjnego Winów Miasta Opola”. 

Zakończ.7.2019 Urząd Miasta Opola  Wydział Geodezji i Kartografii 

4887 

- BDOTSOO,  zgodnej  z  po]ęciowym  modelem  danyCh  BDOTSOO,   określonym   w rozporz ądzen iu Ministra 
Administracji i Cyfryza ji z dn ia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficz nych oraz mapy 

zasadn iczej (Dz. U. z  20 15  r. poz 202g), zwanym dale] rolporlądzeniem  w  sprawie  BDOTSOO  oraz  MZ,  dla  

wybranych jed nostek ewidencyjnych Powiatu Makowskiego objętego pracami mającym i na celu utworzen ie 

powiatowej bazy BDOTSOO (Gmina Krasnosielec, Gmina Sypniewo, Gmina Szelków); 
 

powiatowej bazy GESUT  dla  Powiatu  Makowskiego,  zgoonej  z  poję  iowym  modelem danych   G ESUT,  

określonym   w  roz por z ądzen iu  Min i stra  Ad ministracj i   i    Cyfryz acj i   z  d nia 2 1 października 2015 r.  w 

sprawie  powiatowe]  bazy  GESUT  oraz  krajowej  bazy  GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938), zwanym da lej 
rozporządzeniem w sprawie GESUT i K-GESUT (Gmina   Krasnosielec,   Gmina  Sypniewo,   Gmina  Szelków); 

 

Zakończ.1.2019 Geomatic Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, ul. 

Sportowa 19, 55-093 Kiełczow  

4885- 

Wykonanie baz „BDOT500 i GESUT dla gminy Grodków-obszar wiejski” 

Zakończ.6.2019 Powiatem Brzeskim z siedzibą w Brzegu przy ul. 

Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, 

4882- 
Wykonanie uzgodnień branżowych na terenie gminy Walce w ramach GESUT dla powiatu krapkowickiego 

 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

4881- 

Wykonanie uzgodnień branżowych sieci teletechnicznej w ramach GESUT powiatu krapkowickiego 

 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

4878- 

„Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla terenu Miasta Opola w systemie Geo-Info – obręby ewidencyjne: 
0140 Świerkle, 0141 Czarnowąsy, 0142 Brzezie, 0143 Dobrzeń Mały, 0144 Borki, 0145 Krzanowice”. 

Zakończ.11.2018 Miasto Opole  Rynek – Ratusz 45-015 Opole 

4871-  

Kontrakt umowa zawarta w dniu 06 grudnia 2017 roku przez EUROSYSTEM SA z Powiatem Tureckim na 

„wykonanie prac niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji 

kartoteki budynków i lokali, zgodnie z projektem modernizacji uzgodnionym w dniu 4 lipca 2016 roku przez 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Część nr 5 

 

 EUROSYSTEM Spółka akcyjna z siedzibą w Chorzo-

wie przy ul. Armii Krajowej 9A, 

4870-  

Kontrakt umowa zawarta w dniu 06 grudnia 2017 roku przez EUROSYSTEM SA z Powiatem Tureckim na 

„wykonanie prac niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji 
kartoteki budynków i lokali, zgodnie z projektem modernizacji uzgodnionym w dniu 4 lipca 2016 roku przez 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Część nr 4”,   

 

 EUROSYSTEM Spółka akcyjna z siedzibą w Chorzo-

wie przy ul. Armii Krajowej 9A, 

4869-: „Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej 

gmina Przemęt oraz części obrębów dla jednostki ewidencyjnej gmina Wolsztyn: Karpicko, Kębłowo, Komorowo, 
Niałek Wielki, Nowe Tłoki,  Obra, Świętno i Stary Widzim” 

 

 Powiat Wolsztyński,  ul. 5 Stycznia  5,  64-200  

Wolsztyn, 

4859  

umowa  162/2017 z dnia  31.05.2017 – dotycząca wykonania zamówienia „Założenie baz danych geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniają-
cej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500) dla terenów 

wiejskich Gminy Ujazd” 

 

 Powiat Strzelecki 

Ul. Jordanowska  2 

47 100 Strzelce Opolskie  

 

4856- 

Przedmiotem umowy jest  wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prac geodezyjnych    i kartogra-
ficznych- założenie baz danych : geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów 

topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 

1:500-1:5000(BDOT 500), mapy zasadniczej-dla terenów zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod 

zabudowę w granicach gminy Łambinowice 

 Powiat Nyski z/s ul. Piastowska 33 48-300 Nysa 

4822- 
- Umowa 273.06.2016 z dnia  11.05.2016 – na wykonanie :  założenie w systemie informacji o terenie „GEO-

INFO” inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci  uzbrojenia terenu (bazy GESUT), bazy danych obiektów 

topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 

1:500 – 1:5000 (BDOT500) oraz sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej dla gminy Lubsza. 

 Powiat Brzeski 

 ul. Robotnicza 20,  

49-300 Brzeg, 

 

4792- OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA TERENU MIASTA OPOLA  

SYSTEMIE GEO-INFO 

Opracowanie - metodą pomiaru kartometrycznego (digitalizacji) dla obiektów tworzących bazę BDOT500 oraz dla 

obiektów tworzących bazę inicjalną GESUT sieci uzbrojenia terenu – z wyjątkiem obiektów bazy GESUT z 
obszaru wybranych 20 sekcji mapy zasadniczej, które należy wprowadzić do bazy na podstawie danych z pomiaru 

zawartych w operatach z zasobu MODGiK w Opolu 

Teren obejmuje część miasta Opola – środkową i wschodnią część obrębu ewidencyjnego Opole 

o powierzchni około 740 ha (tereny zabudowane i zurbanizowane). 

10.2015 Miasto Opole  Rynek – Ratusz 45-015 Opole 

 

X:\2006\8-BAZA OFERT\2-B_REFERENCJE_ wg 

PRODUKTOW\2015.12-4792-prot odbioru-

GESUT.pdf 

4791 
Etap I i II - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Turawa, 

Etap III i IV - modernizacja i założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej wraz z informatyzacją, integracją i 

harmonizacją bazy danych GESUT dla gminy Turawa 

05.2015-nadal Powiat Opolski, ul. 1Maja 29, 45-068 Opole 

X:\2006\8-BAZA OFERT\2-B_REFERENCJE_ wg 
PRODUKTOW\2015.09-4791_1-prot odbioru-EGB-

BUDYNK.pdf 

X:\2006\8-BAZA OFERT\2-B_REFERENCJE_ wg 

PRODUKTOW\2015.12-4791_2_4-prot odbioru-
GESUT-OSNOWA.pdf 

4787 - Budowa baz danych geodezyjnych realizowanego w ramach projektu "System Informacji Przestrzennej 

Powiatu Wodzisławskiego - narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej". Obiekt III Godów, 

obręb Łaziska. 

03.2015-06.2015 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych, ul. Jaracza 4, 

42-200 Częstochowa 

4785-informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 
opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, 

zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach gminy Walce 

- obszar gminy Walce objęty opracowaniem wynosi 6905 ha, z czego obszary zabudowane lub przeznaczone pod 

zabudowę stanowią 235 ha  

11.2015 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

file://192.168.42.37/X/2006/8-BAZA%20OFERT/2-B_REFERENCJE_%20wg%20PRODUKTOW/2015.12-4792-prot%20odbioru-GESUT.pdf
file://192.168.42.37/X/2006/8-BAZA%20OFERT/2-B_REFERENCJE_%20wg%20PRODUKTOW/2015.12-4792-prot%20odbioru-GESUT.pdf
file://192.168.42.37/X/2006/8-BAZA%20OFERT/2-B_REFERENCJE_%20wg%20PRODUKTOW/2015.12-4792-prot%20odbioru-GESUT.pdf
file://192.168.42.37/X/2006/8-BAZA%20OFERT/2-B_REFERENCJE_%20wg%20PRODUKTOW/2015.09-4791_1-prot%20odbioru-EGB-BUDYNK.pdf
file://192.168.42.37/X/2006/8-BAZA%20OFERT/2-B_REFERENCJE_%20wg%20PRODUKTOW/2015.09-4791_1-prot%20odbioru-EGB-BUDYNK.pdf
file://192.168.42.37/X/2006/8-BAZA%20OFERT/2-B_REFERENCJE_%20wg%20PRODUKTOW/2015.09-4791_1-prot%20odbioru-EGB-BUDYNK.pdf
file://192.168.42.37/X/2006/8-BAZA%20OFERT/2-B_REFERENCJE_%20wg%20PRODUKTOW/2015.12-4791_2_4-prot%20odbioru-GESUT-OSNOWA.pdf
file://192.168.42.37/X/2006/8-BAZA%20OFERT/2-B_REFERENCJE_%20wg%20PRODUKTOW/2015.12-4791_2_4-prot%20odbioru-GESUT-OSNOWA.pdf
file://192.168.42.37/X/2006/8-BAZA%20OFERT/2-B_REFERENCJE_%20wg%20PRODUKTOW/2015.12-4791_2_4-prot%20odbioru-GESUT-OSNOWA.pdf
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4774- 

- Wykonanie czynności technicznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z informaty-

zacją, integracją i harmonizacją bazy danych GESUT dla obrębu Czarnowąsy – gm. Dobrzeń Wielki 

 
 

 

 Powiat Opolski,  ul. 1 Maja 29,  45-068 Opole 

4763-Etap III Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT- dla gminy Dobrzeń 

Wielki- 

-bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r.  Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.), 

-bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 

kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r.  Nr 193 poz.1287 z późn. zm.). 
 

12.2014 Powiat Opolski, ul. 1Maja 29, 45-068 Opole 

 

 

4759-Przedmiotem opracowania jest założenie obiektowej bazy danych dla terenów wiejskich gminy Zawadzkie o 

treści analogowej mapy zasadniczej i map sytuacyjno-wysokościowych istniejących w państwowym zasobie 

geodezyjnym  

Technologia  niniejszego  opracowania  oparta jest  na pozyskaniu  informacji z danych  i materiałów zgromadzo-
nych w państwowym zasobie geodez. a następnie przetworzeniu tych informacji do postaci obiektowej progra-

mu ERGO MAPA ZASADNICZA. Opracowanie dotyczy gminy Zawadzkie obejmujących swoim zasięgiem 

następujące obręby: Kielcza i Żędowice. 

10.2014 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii  

 i Gospodarki Nieruchomościami, w Strzelcach 

Opolskich  ul. Jordanowska 2   

 

4758- wykonanie opracowania obiektowej numerycznej mapy zasadniczej w zakresie sytuacji oraz inicjalnej bazy 

danych GESUT bez sieci gazowej dla terenu miasta Opola prowadzonej w systemie ERGO MAPA - dla gm. 

Kolonowskie  

 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii  

 i Gospodarki Nieruchomościami, w Strzelcach 

Opolskich  ul. Jordanowska 2   

 

4753- wykonanie opracowania obiektowej numerycznej mapy zasadniczej w zakresie sytuacji oraz inicjalnej bazy 

danych GESUT bez sieci gazowej dla terenu miasta Opola prowadzonej w systemie geo-info 6, obręb ewidencyjny 

Kolonia Gosławicka i Opole część zachodnia. 

 

7.2014 Miasto Opole  Rynek – Ratusz 45-015 Opole 

4752-: Informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) mapy zasadniczej dla terenów zabudowanych, 
zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach , miasta Prudnik. 

12.2014 Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 

48-200 Prudnik 

4746- aktualizacja  numerycznej mapy zasadniczej  (BDOT500) oraz bazy danych GESUT w systemie GeoInfo 6- 

Gogolin Krapkowice Zdzieszowice  

12.2013 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

4730-Informatyzacja baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) jednostki ewidencyjnej Lubrza. 

 

11.2013 Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik  

Projekt 4728 – założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obszarów zabudowanych gminy Krapkowice 

(BDOT500) oraz bazy danych GESUT w systemie GeoInfo 6 (251 ha, 6574 budynki). 

2013.04.01- Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

4717- Opracowanie obiektowej mapy zasadniczej dla miasta         Strzelce Opolskie (pow. 2122 ha) o pełnej 

treści, gdzie dane przechowywane są w relacyjnej         bazie danych, zleconych przez: Powiat Strzelecki. 

11.2012  Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii  

 i Gospodarki Nieruchomościami, w Strzelcach 

Opolskich  ul. Jordanowska 2   

 

Projekt 4716 – opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla terenu miasta Opola w systemie GeoInfo dla obrębu 

Nowa Wieś Królewska (771 ha) 

2012.08.10- 

2012.12.01 

 

Miasto Opole 

Rynek – Ratusz 

45-015 Opole 

Projekt 4712 – założenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Krapkowice (2101 ha) 2012.05.24- 

2013.03.01 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

Projekt 4697 – przetworzenie plików SWDE do systemu GeoInfo V Mapa, wprowadzenie operatów prawnych, 

aktualizacja klasoużytków, porównanie części graficznej z opisową, rozdzielenie działek składających się z enklaw 

– gmina Lasowice 

2011.12.21- 

2011.12.28 
Starostwo Powiatowe w Kluczborku 

ul. Katowicka 1 

46-200 Kluczbork 

Projekt 4696 – wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla części powiatu nyskiego – miasto Otmuchów (2782 

ha), miasto Paczków (660 ha) w systemie GeoInfo V 

2011.11.29- 

2012.12.01 
Powiat Nyski 

ul. Moniuszki 9-10 

48-300 Nysa 

 
  

Projekt 4650- - opracowanie numerycznej mapy zasadniczej  dla terenu m. Opole obręb Bierkowice ; w systemie 

GEOINFO- powierzchnia terenu zurbanizowanego – 70 ha ; układ współrz. „2000”- metoda opracowania – 

digitalizacja rastra mapy analogowej 

15.10.2010-15.12.2010 Urząd Miasta Opola  Wydział Gospodarki Nierucho-

mościami, Geodezji i Kartografii 

Projekt 4644- opracowanie numerycznej mapy zasadniczej  dla terenu m. Opole obręb Wójtowa Wieś; w systemie 

GEOINFO- powierzchnia terenu zurbanizowanego – 80 ha ; układ współrz. „2000”- metoda opracowania – 

digitalizacja rastra mapy analogowej  

15.09.2010- 15.12.2010 Urząd Miasta Opola  Wydział Gospodarki Nierucho-

mościami, Geodezji i Kartografii 

Projekt 4590 - 8.2010-11.2010 Przedsiębiorstwo Geodezyjno Informatyczne „ 

INFOGEO  

Projekt 4590_ zmiana nośnika  z analogowego na cyfrowy mapy zasadniczej dla obrębu Wróblin.  Do 12 11.2009 Urząd Miasta Opola  Wydział Gospodarki Nierucho-

mościami, Geodezji i Kartografii 

Projekt 4550_ opracowaniu numerycznym map do celów projektowych w skali 1:500 i 1:5000 w zasięgu obejmują-

cym pas kolejowy od km ~ 23.300 do km ~ 41.400 oraz 30-metrowym pasem przylegającym do działek kolejowych 

11.2008-3.2009 Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-

Kartograficznym Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie 10-

117 Olsztyn, ul. 1-go Maja 13 

4507-powiat  prudnicki woj. opolskiego - założenie ewidencji dla sieci gazowej GESUT _BESUT  Górnośląska Spółka Gazownictwa 

spółka z o.o. w Zabrzu 

Projekt 4490_  

wykonanie numerycznej bazy ewidencji gruntów  Gminy Cisek – korekta bazy  

10.2007-12.2007 Starostwo Powiatowe 

Plac Wolności 13 

47220 Kędzierzyn Koźle 
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Projekt _ 4479_wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w systemie Geoinfo dla  

obrębu Dobrodzień  

12.2007 Wielkopolskie Przedsiębiorstwo 

Geodezyjno –Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o.  ul. 

Zachodnia 4 60-701 Poznań 

4465-powiat głubczycki woj. opolskiego - założenie ewidencji dla sieci gazowej GESUT  BESUT  Górnośląska Spółka Gazownictwa 

spółka z o.o. w Zabrzu 

4464-powiat brzeski woj. opolskiego  - założenie ewidencji dla sieci gazowej- GESUT- BESUT  Górnośląska Spółka Gazownictwa 

spółka z o.o. w Zabrzu 

4431 - powiat strzelecki i krapkowicki - założenie ewidencji dla sieci gazowej-GESUT – BESUT 12.2013 Górnośląska Spółka Gazownictwa 

spółka z o.o. w Zabrzu 

4411 - miasto Kędzierzyn Koźle - założenie ewidencji dla sieci gazowej GESUT-BESUT 
 

5.2011 Górnośląska Spółka Gazownictwa 

spółka z o.o. w Zabrzu 

 


