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Nowodworskiemu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na podstawie
Umowy użyczenia Nr GI-670-43/2009-466 z dnia 30 lipca 2009 roku.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm. i art.7d ustawy z
dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2005 r. Nr
240, poz. 2027, z póżn. zm.) zarządza się co następuje:

Użyczony zestaw pomiarowy Trimbe R8 GNSS może być wykorzystywany w
szczególności w celu wykonania kontroli, przy wykorzystaniu systemu ASG-
EUPOS, materiałów geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych do
państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.Wyniki pomiaru kontrolnego wykonane zgodnie z Projektem z dnia
1.03.2008 r. ogłoszonym Głównego Geodetę Kraju pt: WYTYCZNE

TECHNICZNE G-l.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie
precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS stanowią załącznik protokółu
kontroli przyjmowanego operatu technicznego.

2. Z pomiaru wykonanego zestawem pomiarowym Trimbe R8 GNSS należy
sporządzić sprawozdanie wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy
użyczenia Nr GI-670-43/2009/57 z dnia 30 lipca 2009 roku.

Zestaw pomiarowy może być użytkowany tylko i wyłącznie przez osoby
przeszkolone z obsługi sprzętu GNSS, posiadające odpowiednie świadectwo
wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Uzyskane wyniki pomiarów punktów osnowy geodezyjnej bieżąco
wprowadzane do bazy danych numerycznych należy udostępniać jednostkom



wykonastwa geodezyjnego przy wykonywaniu prac geodezyjnych zgłaszanych
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Koszty pomiarów zestawem Trimbe R8 GNSS kontrolowanych prac
geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej pokrywa się z Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Do wykonania Zarządzenia zobowiązuję Kierownika Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Geodetę Powiatowego.


