ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA

-5*’

;:'¢;:'q ...

._|

'-.

-‘Q1

‘-~$_-‘-“‘ -Q,‘--.

|r_' ¢-'
-. ~¢-‘F
‘r?€*2=H

.-1

DYR.1?10.4.2017

v‘.-

Gliwice

17UP?W

r.

....=.,....=.1m-= Ililllllllllllllllﬂl
émsxx wmewénznu INSPEKTOR

nmnonu GEODEZYJNEGO
1 KARTOGRAFICZNEGD
uf. JAGIELLONSKA 25
40-032 KATOWICE

u|.ZwyciQsl.wa 21

44-100 Gllwlce

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
lJ0|@um.gliwice.p|
www.gllwlcl.lu

Godzlny pracy wzedu
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czwartek: 8:00 - 17:00,-

plqtekr 8:00 - 15300

Dntyuy: zuleceﬁ polcontrolnych 2 dnia 1106.201? r GIG 431 1 6 2017
W zwiqzku 2 wystqpienlem pokontrolnyrn zawiadarnlam 0 vwkonannu zalecen

poke ntroinychz
Ad zalecenia 1.
Wystqpiono z wnloskiern (zalqcznik nr 2 rozpurzqdzenla Minlstra Spraw
Wewnqtrznych iAdmln'|stracji z dnia 20.10.2010 (Dz U z 2010 r nr
201 puz 1333)) do Gébwnego Gaodety Kraju 0 zg+uszen|e baz danych
B-DOT, GESUT, B-DSOG, RCIWN do ewidencji zbiurow oral Using dam/ch

przestrzennych objgtych infrastrulctu rq.
Jednuczeénie uzgoclnlono 2 ﬁrma_ Geomatyka Krakéw

SC

ze

wramach umowy serwusnwej stwmzona zostanne funkcjonalnoét
wsystemie Ewid 200? pnlegajqca na przypis-aniu numeru zbloru
II itQPCi

Prezydenta Mlasta
ul. Zwyclgstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 46 30
Fax +48 32 231 27 25
zp2@um.gllwlce.p|

danych przestrzennych wspuséb autumatyzny do lmancjl
idokumentdw wychodzqcych. Terrnin dustasuwama systemu podany
przez Geomatyi-ca-Krakéw 5.C. — pafnzzlziernll-: 201?
Ad zalecenia 2.
Wdruienle schematu XML dla kupll materialéw zasobow wydawanych
w pustacl elektronlcznej w sposdb autumatyczny — pazdzremlk 2017
W chwlli obecnej moiliwe jest pobranie klauzuli XML przez wykonawcg
geudezyjnego za poiirednictwem pol-talu WebEwid
Ad zalecenia 3.

Rejestr zghnszeﬁ uzupetniany jest u ldentyﬁkator matenalu zasobu od
dnia 1.06.2017. Identyﬁkator mater|a+u zasobu w sposbb
automatyczny zapisywany jest do wydawanych matenatow
w stosuwnej puzycji rejestru w oparciu 0 tdentyfikatory przyjqtych prac
geudezyjnych — dotyczy zbiorﬁw dunych EGIB nraz mapy zasaclniczej
AU Ziiﬂﬁﬁﬂiﬂ 4.

Flzeprowadzuno szkulenie dla pracownikéw sporzqdzagqcych protokmy
kdntruﬂ wzakresie prawidlowegu ich uzupe{nian|a 2 uwzglqdmenlem

L|Ii.|p-Elniania pkt 6 ora: kwaliﬁkowania

wynlkéhw weryﬁkacp pud

wzglqdern kompletnoéci i zgodnoéci I ptlepisami prawa

Ad zalecenia 5.
Wszvstkie materialy przyjmowane do zasubu pudlegajq przetworzennu
do wersjl elektrunicznej i obszamwemu pudpngcru do systemu
Z dukumentacjl papierowej wyudngbniane sq pc-szczegolne dokumenty
twurzone sq ich wersje elektroniczne, kt-ﬁrym nastqpnue nadawany Jest
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idenhrﬁkator materiaiu zasobu. Dokumentacja papnerowa w stanie

w jal-zlm otrzymal jq oslrodek przechowywana jest w sktadmcy

Metaciane wraz z oplsem struktury dia materialdw zasobu sq rozbnezne

z listq dopuszczalnych wartoéci.
P|-zystqpiono do uzgodnieﬁ 1
dnpuszczalnych wartoécl
paidziernik 2017.
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dostnsowanla szablonow

w zakresie
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Ad zalecenia 5.
Przekazano naleinq czgéé wphrwéw wraz 2 ddsetkami do CODGi|-< za
udustqpnionq urtofotomape.
Ad zalecenia T.

Zawladdmlenie dotyczqce zmian wewidencji gruntéw i budynkéw
zakresie punktdw granicznych na granlcv powlatbw generowane
I nrzekazywane bqdq nlezwmcznie pd dukonaniu zmiany.
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