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Cennik wprowadzania danych
do Systemu Informacji Przestrzennych
Geo-Info 7 Mapa
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa usługi
Wprowadzanie / modyfikacja do 15 obiektów*.
Wprowadzanie / modyfikacja do 30 obiektów*.
Wprowadzanie / modyfikacja każdy następny obiekt*.
Kalibracja rastra
Czyszczenie rastra

Cena
18,00zł
36,00zł
0,60zł / obiekt
12,00zł
12,00zł

OBIEKT – obiektem jest punkt, linia, powierzchnia oraz obiekt info (np.: punkty graniczne, punkt adresowy,
punkty sytuacyjne, punkty wysokościowe, punkty węzłowe sieci uzbrojenia terenu, przewody sieci uzbrojenia
terenu, ściany oporowe, tory, krawężnik, działki, budynki, schody, tarasy, skarpy, jezdnie, chodniki, trawniki).

Cennik prac dodatkowych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa usługi
Wydruk mapy do pliku PDF format A4 / wielokrotność formatu A4
Wrysowanie na mapie zasięgu opracowania (obliczane j. w. – lp. 1)
Wstawienie ramki z opisem do wydruku PDF
Eksport do pliku DXF
Raporty automatyczne z bazy roboczej GI7
Raporty nieautomatyczne z bazy roboczej GI7
Porównanie współrzędnych w formie tabelarycznej
Wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych (budynek, działka)
•
•
•
•

Cena
5,00zł / +2,50zł
2,00zł / +1,00zł
5,00zł
gratis
2,00zł / raport
3,00zł / raport
2,00zł / punkt
7,00zł / wykaz

Wielokrotność formatu A4 – A3 = 2*A4 = 5,00zł+2,50zł; A2 = 4*A4 = 5,00zł + 3*2,50zł = 12,50zł;
Raporty automatyczne – np. raport o obiekcie (budynek, działka, dop. odchyłka pow. działki, itp.);
Raporty nieautomatyczne – np. rozliczenie użytków w działce, rozliczenie projektowanych działek, itp.;
Porównanie współrzędnych – punkty kontrolne osnowy geodezyjnej, punkty graniczne wraz z
atrybutami;

Cennik obowiązuje od 04.11.2019r. do odwołania lub zmiany.
Podane ceny, są cenami netto.
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