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    GEOTOTAL PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k została zarejestrowana w 2012r.
    po przekształceniu z GEOTOTAL Sp. z o.o. , a wcześniej, od 1997r. działała jako spółka cywilna
    Wykonała szereg znaczących prac zdobywając zaufanie poważnych partnerów.

  Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 (od 2001r.)

    Zakres świadczonych usług   :

     - geodezyjna obsługa inwestycji
     - mapy do celów projektowych ( w każdej formie)
     - pomiary katastralne

      Poniżej opis ważniejszych  realizacji , informacje o kadrze i sprzęcie 
      – w oddzielnym załączniku .

      Geodezyjna obsługa inwestycji:

       Inwestycje drogowe, kolejowe i obiekty inżynierskie : 

     -  budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku Gorzów Wlkp. - Międzyrzecz ( 3 odcinki , 42 obiekty inżynierskie -Mota
         Engil  CE, STRABAG Sp. z o.o.)
     -  budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju w Szczecinie (STRABAG Sp. z o.o. , Energopol Szczecin S.A.))

  -   budowa autostrady A-2 , odcinek Myszęcin – Trzciel ( 13 obiektów inżynierskich  , węzeł Buk -STRABAG Sp. z o.o.)  
     -  budowa drogi ekspresowej S-3  Pyrzyce- Myślibórz ( w tym 22 obiekty inżynierskie,  Budimex-Dromex S.A.)

-  budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo w ciągu drogi krajowej nr 10 
   Szczecin- Bydgoszcz od km 32+121 do km 40+892.98 
 - budowa autostrady A-6 na odcinku węzeł Klucz-węzeł Kijewo od km 13+937,5 do km 21+671,5 ( Budimex-
   Dromex S.A  )

       - budowa węzła PARŁÓWKO wraz z obwodnicą m. Troszyn i Ostromice w ciągu drogi krajowej nr 3 
     -  budowa Portu Jachtowego w Szczecinie na Wyspie Grodzkiej (Energopol Szczecin S.A.)
      -   przebudowa torowisk na terenie Portu Szczecin ( Schweerbau GmbH)
       -  budowa Tasy Północnej w Szczecinie – etap III (Energopol Szczecin S.A.)
      -  przebudowa ulic Niemierzyńskiej i Arkońskiej w Szczecinie (Energopol Szczecin S.A.)
      -  nadzór geodezyjny nad „Budową obwodnicy m. Miękowo w ciągu drogi krajowej nr 3 ( PM Group Polska Sp. z o.o.
         Dla GDDKiA O/Szczecin)

 - przebudowa drogi krajowej nr 31 na odcinku Mieszkowice – Witnica – 6.5 km (EUROVIA)
 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 Cedynia – Chojna – 19 km  (EUROVIA)
 - przebudowa torowisk tramwajowych na terenie m. Szczecina – 3 km
- modernizacja drogi krajowej nr 10 na odcinku Szczecin- Stargard ( w tym budowa mostu nad rz. Płonią )
 - obsługa budowy przeprawy mostowych przez rzekę Regalicę w Szczecinie ( dla DROMEX S.A.)
 - budowa Estakady E3 Szczecin ul. Leszczynowa
 - modernizacja ul. Struga w Szczecinie (dla Budimex Dromex S.A.) i Krzywoustego (NCC Roads)
 - przebudowa skrzyżowania ulic : Ku Słońcu, Dworskiej, Derdowskiego, Okulickiego wraz z budową torowiska
   tramwajowego ( Energopol Szczecin S.A.)
 - rozbudowa przejścia granicznego w Lubieszynie ( BUDIMEX  S.A.) , 
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       Obsługi specjalistyczne : 

-  pomiary przemieszczeń pionowych bloków biologicznych nas Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie
-   pomiar przemieszczeń w Magazynie Wysokiego Składowania w Poznaniu ( GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.)
-  kontrola i ustawienie osiowości maszyn na obiekcie BRIDGESTONE – fabryka opon (KADOR Sp. z o.o.)
 - inwentaryzacja suwnic ( m.in. Faurecia Gorzów Wielkopolski , PORTA-EKO-CYNK Sp. z o.o.)
 -  budowa stacji filtrów na złożu węgla kamiennego w Zakładzie Produkcji Wody MIEDWIE (Energopol–Szczecin)

        
      Farmy elektrowni wiatrowych : 

    - budowa największej w Polsce farmy elektrowni wiatrowych obiekt: Darłowo (MDI Sp. z o.o.) - 86 turbin oraz 70km 
      dróg i 24 km kabli
   -  budowa farmy 8-u elektrowni wiatrowych oraz dróg i sieci energetycznych obiekt: Kłodkowo ( MDI Sp. zo.o.)
   - budowa farmy 5-u elektrowni wiatrowych oraz dróg i sieci energetycznych obiekt: Roby ( MakDom Sp. z o.o.)
   -  budowa farmy 12-u elektrowni wiatrowych obiekt: Kamionka k. Mieszkowic (Polimex- Mostostal S.A.)
    - budowa farmy 15-u elektrowni wiatrowych obiekt: Tychowo k. Stargardu Szczecńskiego (Polimex- Mostostal S.A.)

 - budowa farmy 25-u elektrowni wiatrowych obiekt: Tymień k. Kołobrzegu ( MakDom Sp. z o.o.)
 - budowa farmy 18-u elektrowni wiatrowych obiekt: Wiejkowo k. Wolina ( MakDom Sp. z o.o.)
 - geodezyjna obsługa budowy 15-u elektrowni  wiatrowych w Zagórzu k. Wolina ( MakDom Sp. z o.o.)

       -  geodezyjna obsługa budowy 13-u elektrowni  wiatrowych w Karnicach k. Gryfic (Polimex- Mostostal S.A.)      

       Obiekty kubaturowe i budownictwo mieszkalne : 

-  obsługa budowy 28 kondygnacyjnego wieżowca HANZA TOWER SZCZECIN ( JW Contruction Holding S.A.)
-  obsługa budowy BALTIC BUSINESS PARK w Szczecinie ( Pil Building Sp. z o.o. , Koncepta Sp. z o.o.)

   - obsługa budowy Centrum Handlowego „ AUCHAN” w Szczecinie ,ul. Autostrada Poznańska (POL-AQUA S.A.) 
   - obsługa budowy Centrum Handlowego "SELGROS CASH  & CARRY„ w Szczecinie , ul. Walecznych 
   - obsługa budowy Centrum Handlowego „ CARREFOUR” w Szczecinie ,ul. Bohaterów W-wy

- obsługa budowy Magazynu Centralnego NETTO w Motańcu gm. Kobylanka
- obsługa budowy budynku biurowo- usługowego Investa przy ul. Matejki (dla Budimex- Dromex S.A.)
- osiedla mieszkaniowe „Miodowe Ogrody”, „Park Brodowski”, budynki przy ul. Czcibora ( MAK DOM, MDI)

      Sieci uzbrojenia podziemnego : 

- - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla m. Szczecina – 121 km + 25 przepompowni ( Hydrobudowa 9,
   Budimex-Dromex) 
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gryfinie i gm. Gryfino – 48 km (Budimex Dromex S.A.)                                  
 - geodezyjna obsługa linii telekomunikacyjnych  : CA Pyrzyce 80 kmb, CA Lipiany  50 kmb, 

     Mielęcin  40 km, CA Stargard, CA Karnice i inne ( dla TP S. A. ) –łącznie ok. 450 km

Sporządzanie map do celów projektowych

-  w dowolnej formie  
pomiary katastralne i inne prace związane z ewidencją gruntów :

   - przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków do realizacji projektu PL0467 „Pozyskanie i    
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     dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”dla wszystkich jednostek   
     ewidencyjnych powiatów ziemskich województwa zachodniopomorskiego nie posiadających założonej ewidencji   
     budynków i lokali – dla pow. pyrzyckiego i choszczeńskiego  ( zlecenie  Związku Celowego Powiatów 
     Województwa Zachodniopomorskiego 

 - wykonanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Śródmieścia (9200 działek) , Dąbia
   ( 17.000 działek)  i osiedla Osów   w Szczecinie 
- wykonanie mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej wraz z punktami georeferencyjnymi ( centroidami)   
   działek ewidencyjnych dla potrzeb krajowego systemu   ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt  
    gospodarskich dla ARiMR ( IACS)
-  wykonanie mapy numerycznej ewidencji gruntów:
   - miasto Szczecin dzielnica Dąbie
   - powiat pyrzycki – 13 obrębów          
- wykonanie mapy wektorowej granic obrębów –podregion koszaliński (dla Marszałka Województwa  
   Zachodniopomorskiego)
- wykonanie mapy kompleksów rolniczej przydatności gleb przydatności (dla Marszałka Województwa  
   Zachodniopomorskiego)
-  podziały działek i wznowienia granic wraz ze sporządzeniem dokumentacji do celów  prawnych
   dla Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa   - ok.1500 ha
-  podziały działek związane z przebudową drogi krajowej nr 3 w m. Pyrzyce

                                                   
prace związane z zakładaniem osnów szczegółowych  :

                                                               
- adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu) na osnowę pomiarową, zagęszczenie  istniejącej  
   osnowy szczegółowej III-ej klasy ( 500 punktów) oraz przeliczenie osnów  szczegółowych i pomiarowych z układu   
 „65” na układ 2000/15”   - cały powiat pyrzycki

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie                                                                      NIP – 852-23-39-061
     XIII Wydział Gospodarczy KRS                                                                                         Regon - 811127595
           Numer KRS 0000414770                          
Kapitał zakładowy – 255.000,00 zł. wpłacony w całości

http://www.geototal.com.pl/
mailto:geodezja@geototal.com.pl

	- adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu) na osnowę pomiarową, zagęszczenie istniejącej
	osnowy szczegółowej III-ej klasy ( 500 punktów) oraz przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu
	„65” na układ 2000/15” - cały powiat pyrzycki

