Nazwa projektu:
e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

Beneficjent:
Lider projektu – Powiat Lubelski
Partnerzy – 19 powiatów województwa
lubelskiego

Umowa o dofinansowanie:
Umowa o dofinansowanie Projektu Nr
RPLU.02.01.00-06-0039/16-00 z dnia
18.07.2017r.

Okres realizacji projektu:
rozpoczęcie realizacji: 20.10.2016r.
zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji: 31.12.2019r.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu – 187 500 000,00 zł w tym:
159 375 000,00 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach projektu RPO WL na lata 2014-2020 co stanowi 85 % kwoty
całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
15 450 000,00 zł dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa co
stanowi 8,24 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
12 675 000,00 zł wkład własny co stanowi 6,76 % kwoty całkowitych wydatków
kwalifikowalnych Projektu.
Wartość projektu na terenie powiatu opolskiego wynosi 8 824 570,00 zł.

Opis projektu:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1
Cyfrowe Lubelskie.
Projekt zakłada cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego w poszczególnych
powiatach województwa lubelskiego oraz rozbudowę istniejących systemów dla potrzeb eusług. Jego efektem będzie „ucyfrowienie” niemal 70 % powierzchni Województwa
Lubelskiego. W ramach przedsięwzięcia planowane jest m.in. wykonanie cyfrowej
ortofotomapy oraz dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków
(EGiB), Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Bazy Danych Obiektów
Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). Ponadto zostaną wdrożone e-usługi
usprawniające pracę urzędu. Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości gromadzonych
danych oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej, co spowoduje
zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej z wykorzystaniem
aktualnych, wiarygodnych, spójnych i jednolitych danych zawartych w zmodernizowanych
bazach prowadzonych przez administrację szczebla powiatowego.

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy
właściciele nieruchomości oraz inwestorzy. W Powicie Opolskim część zbioru jest już
opracowana w wersji numerycznej, ale część ma formę analogową, co nie pozwala na ich
szybkie wykorzystanie i udostępnienie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem zbiorów
w formie numerycznej występuje w poszczególnych powiatach na różnym poziomie. Dlatego
celem przedsięwzięcia jest ujednolicenie tego systemu, opracowanie numerycznej bazy danych
(włącznie z mapami), by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp. Dzięki realizacji
projektu droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczonych
przez Powiat usług zdecydowanie się skróci. Celem jest zapewnienie organom administracji
publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji
elektronicznej do zintegrowanych, aktualnych i kompletnych danych oraz informacji
gromadzonych w ewidencjach i rejestrach publicznych a także materiałach powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

