
 
SPRAWOZDANIE 

Z  DZIAŁALNO ŚCI  POWIATOWEGO  O ŚRODKA 
DOKUMENTACJI  GEODEZYJNEJ  I  KARTOGRAFICZNEJ 

ZA ROK 2006 
 

             
 
              Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                 
w Wodzisławiu Śląskim utworzony został 2 maja 2001 r. na podstawie Uchwały  
Nr XXVIII/289/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 kwietnia 2001 r. 
Do zadań statutowych ośrodka naleŜy gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie 
danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  
 
               W roku sprawozdawczym na planowane na początek roku 385850,00 zł 
uzyskano przychody w wysokości 494926,54 zł (wzrost o 14,3% w stosunku do 
roku 2005), zaś wydatki wyniosły 449199,85 zł. Normatyw środków obrotowych 
pozostałych na koniec roku wynosi 35000,00 zł. Niewykorzystane środki w 
wysokości 55726,69 zł przekazane zostaną do budŜetu powiatu w terminie 
ustawowym. 
 
                W roku 2006 przyjęto ogółem 3320 zleceń od osób fizycznych, prawnych 
i jednostek wykonawstwa geodezyjnego na materiały z zasobu, co stanowi 112% 
ilości zleceń z roku 2005, z czego 2396 dotyczyło zgłoszeń robót geodezyjnych i 
kartograficznych, reszta sprzedaŜy i reprodukcji map.  
 
Zestawienie zgłoszeń robót geodezyjnych wg gmin przedstawia się następująco : 
 

       

Ilość zgłoszonych
Nr gminy Nazwa miasta lub gminy robót geodezyjnych

11  Pszów 134 
21  Radlin 208 
31  Rydułtowy 228 
41  Wodzisław 569 
52  Godów 295 
62  Gorzyce 428 
72  Lubomia 107 
82  Marklowice 138 
92  Mszana 289 

 



 Zestawienie zgłoszeń robót geodezyjnych wg asortymentów :     
 

        

Asortyment robót Ilo ść zgłosze ń

 Podziały i ustalenia granic 470 
 Pomiary uzupełniaj ące 1110 
 Pomiary inwentaryzacyjne 477 
 Namierzenia budynków 248 
 Namierzenia u Ŝytków 91 

 
 
 
Zestawienie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych (w km) : 
 

        

Miasto/Gmina wodoci ąg gaz kanalizacja c.o. energetyka telekomun.

Pszów 4,4 0,2 2,3 0,2 1,1 -
Radlin 4,0 0,4 4,6 - 1,6 -

Rydułtowy 5,5 - 2,1 - 1,8 -
Wodzisław 9,8 0,9 10,0 2,2 11,5 0,5 

Godów 5,4 0,4 0,7 - 1,5 0,1 
Gorzyce 6,4 0,3 3,3 - 2,7 0,2 
Lubomia 3,1 0,5 0,4 - 0,4 -

Marklowice 1,1 3,2 0,9 - 0,5 0,3 
Mszana 23,9 6,2 1,9 - 1,7 -

Razem 63,6 12,1 26,2 2,4 22,8 1,1  
 
 
Do większych robót geodezyjno-kartograficznych zrealizowanych w 2006 roku 
naleŜy zaliczyć: 
- inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami            w 
gminie Mszana o łącznej długości 16,3 km (wykonawca - Zakład Robót 
Specjalnych Budowlanych A.Motyczka w Wodzisławiu Śl.) 
- opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków miasta Radlin 
(wykonawca - PGI INFOGEO w Katowicach) 
 
Na posiedzenia zespołu uzgadniania dokumentacji przyjęto 188 projektów 
budowlanych, między innymi : 
- projekt przebudowy uzbrojenia podziemnego w rejonie budowy pawilonu 
handlowego TESCO, 



- projekt oświetlenia ulicznego w Gorzycach, 
- projekt budowy rurociągu wody przemysłowej Mszana. 
 
 Na bieŜąco wprowadzane są zmiany w treści mapy zasadniczej dotyczące 
numeracji budynków i nazewnictwa ulic na podstawie dokumentów przesyłanych 
przez Urzędy Miast i Gmin. Wszystkie operaty pomiarowe pomierzone do osnowy 
geodezyjnej wprowadzane są do mapy numerycznej prowadzonej w programie 
“Mapa-SG”. 
 
Ze środków własnych Ośrodka oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego zakupiono 
urządzenie wielofunkcyjne do kopiowania, skanowania i drukowania map       OCE 
TDS320. Uzupełniono równieŜ wyposaŜenie Ośrodka o regały przesuwne do 
przechowywania operatów pomiarowych. 
 
                 Ośrodek zatrudniał 9 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, co zapewnia 
terminową realizację zadań w obecnym zakresie. 
 
                 W dniach 27.11 - 6.12.2006 r.  Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego 
przeprowadziło kontrolę  problemową z zakresu  finansów zgodnie z art.. 187 ust. 2 
i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. Działalność Ośrodka 
w tym zakresie oceniono pozytywnie. 
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