
 

Nazwa projektu:  „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie 

inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy 

danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu 

lidzbarskiego” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 – Cyfrowy region Działanie 3.1 - Cyfrowa dostępność 

informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. 

 

 Całkowita wartość projektu:  4 133 020, 27 zł 

Kwota dofinansowania: 3 500 657, 23 zł 

Okres realizacji projektu – 2017-2019 

  

Celem projektu jest cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu 

Lidzbarskiego oraz uruchomienie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości. Cele szczegółów, 

w wyniku których zostanie zrealizowany cel główny to: 

1. Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz 

udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego – 

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim zostanie wdrożonych 14 nowych e-usług. 

2. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w 

celu poprawy jakości i dostępności oraz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów sektora 

publicznego – w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim - dzięki realizacji projektu poprawi się 

jakość i dostępność zasobów geodezyjno-kartograficznych a także zwiększy się 

bezpieczeństwo udostępniania tych zasobów, o usprawnienie funkcjonowania administracji, 

wzmocnienia stopnia cyfryzacji instytucji publicznych, rozwoju usług publicznych w 

zakresie tworzenia nowych oraz podniesienia poziomu istniejących e-usług – w Wydziale 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w 



Lidzbarku Warmińskim zostanie uruchomiony geoportal, co zdecydowanie usprawni 

funkcjonowanie administracji (wewnątrzadministracyjnie), wzmocni się również stopień 

cyfryzacji urzędu poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną oraz udostępnianie 

informacji sektora publicznego on-line. Geoportal będzie udostępniał 14 nowych e-usług. 

Zwiększenie i udoskonalenie świadczonych przez Starostwo Powiatowe usług z zakresu 

geodezji i kartografii drogą elektroniczną pozwoli na rozwój administracji w kierunku 

oferowania inteligentnych e-usług. Oznacza to administrację dostępną zawsze i wszędzie, 

gdzie użytkownik może dopasować usługę do swoich potrzeb. Wprowadzenie rozwiązań 

działających na płaszczyźnie szerokiego wykorzystanie Internetu sprawi, że zostaną 

wzmocnione relacje pomiędzy interesariuszem a urzędem oraz zostanie usprawniona 

komunikacja i obieg informacji, co oznacza obustronne korzyści.  

 


