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Działka nr 165/47 
 
Województwo: podlaskie                                                           Id. Zgł. GKNIV.6641.7751.2020 
Powiat: białostocki                        L. ks. rob. 118/2020 
Jednostka ewidencyjna: 200203_2 Dobrzyniewo Duże 
Obręb: 0005 Fasty  
Rodzaj roboty: Mapa do celów projektowych 
 
 
 

 

 

 

 

 

OPERAT TECHNICZNY 
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SPIS TREŚCI OPERATU TECHNICZNEGO 

Lp. Wyszczególnienie strony 
od - do 

1 Karta tytułowa 1 2 

2 Sprawozdanie techniczne 3 3 

3 Mapa porównania z terenem 4 4 
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SPRAWOZDANIE  TECHNICZNE 

 

1. Określenie celu oraz zakresu rzeczowego i terytorialnego wykonanych prac geodezyjnych:  

Przedmiotem pracy było opracowanie mapy do celów projektowych rejonu działki nr 165/47 położonej w gminie 

Dobrzyniewo Duże, obręb nr 0005 Fasty. 

2. Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej :  GKNIV.6641.7751.2020 

3. Wykonawca  pracy geodezyjnej: 

AR-hektAR Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 

ul. Lipowa 129, 16-002 Dobrzyniewo Duże 

4. Imiona i nazwiska oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych: 

Anna Rakieć Upr. Nr 14027 zakres 1,2,5 

5. Imiona i nazwiska innych osób biorących udział w realizacji prac geodezyjnych z podaniem 

numerów ich uprawnień zawodowych, jeśli takie posiadają: 

     Marcin Woroszyło Upr. Nr 21065 zakres 2 

Magdalena Pietrzycka – geodeta  

6. Data rozpoczęcia i zakończenia pracy geodezyjnej: 

08 października – 13 października 2020r 

7. Opis przebiegu i wyniki wykonanych prac geodezyjnych 

a) zakres wykorzystania materiałów zasobu: 

- mapa zasadnicza w postaci wektorowej 

-dane opisowe i graficzne z ewidencji gruntów i budynków 

b) zastosowane technologie i metody pomiarowe: 

-mapa zasadnicza w zakresie opracowania jest aktualna. Nie wykonano pomiaru terenowego. 

Wyniki pracy skompletowano w formie operatu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Informacja dotycząca przekazywana plików do aktualizacji baz danych zasobu. 

Nie przekazano plików do aktualizacji baz danych. 




