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INWESTYCJE BUDOWLANE i INNE, pozyskujemy niezbędne dokumenty i wyręczamy w załatwieniu
formalności związanych z planowaną inwestycją: badamy dokumentację archiwalną w Wydziale
Budownictwa i Architektury, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Wydziale Rolnictwa i
Ochrony Środowiska, Wydziale Ksiąg Wieczystych, inne, składamy wnioski o: zmiany (np. w ewidencji
gruntów i budynków), decyzje (np.:o warunkach zabudowy), odpisy (np.: z Ksiąg Wieczystych), pozyskujemy
wymagane załączniki do dokumentów, przygotowujemy wnioski do zapewnień dostawy mediów, prowadzimy
sprawy w urzędach, kontaktujemy się z osobami decyzyjnymi na poszczególnych etapach rozpatrywania
sprawy; pilotujemy ją, przedstawimy klientowi oferty biur pośrednictwa nieruchomości, biur projektowych,
kierowników budowy, notariuszy, inne na życzenie klienta ROLNICTWO, pomoc w wypełnianiu wniosków o
płatności bezpośrednie, wpis do ewidencji producentów, pomiary powierzchni zasiewów przy ubieganiu się o
płatności bezpośrednie, pobranie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, pośrednictwo w składaniu wniosków do
ARiMR, inne na życzenie klienta GEODEZJA DLA GEODETÓW: kalibracja i wektoryzacja map, obliczenia
i przygotowywanie plików ( GML, CAD ), usługi GPS , sporządzanie dokumentacji powykonawczej
(budynków, przyłączy, innych), opracowanie dokumentacji prawnej (map do celów prawnych, wyciągów
głównych, wykazów zmian gruntowych), rozliczanie użytków gruntowych, inne na życzenie klienta
GEODEZJA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH: mapy do celów projektowych, pomiary
powykonawcze, pomiary sytuacyjno - wysokościowe, podziały nieruchomości, wstępne projekty podziału
nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości, okazania i wznowienia granic, geodezyjna obsługa inwestycji,
tyczenie i pomiar powykonawczy budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, inne na życzenie klienta.
PRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI: dalmierz laserowy Leica DISTO DXT , zestaw pomiarowy: odbiornik
GNSS Hi-Target V30, tachmietr SOKKIA Set 600, niwelator TOPCON AT-G6, oprogramowanie do
tworzenia mapy numerycznej EWMAPA v.
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