
Naszym celem jest sprostać wszystkim oczekiwaniom klientów. 

Profil firmy, Polska 



 
AMIGEO Migut Garstecki Spółka Jawna jest młodą rozwijającą się spółką w Polsce. Nasza firma została 
założona w 2011 roku w Krakowie. Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu pozyskanym wcześniej 
w innych firmach. Naszym celem jest oferowanie najlepszych, sprawdzonych rozwiązań i produktów z 
szerokiego zakresu geodezji, nieruchomości, inwestycji oraz GIS. Dla zapewnienia wysokiej jakości usług 
łączymy innowacyjne technologie z wieloletnim doświadczeniem. Nasz zespół, to sprawdzony i uznany 
zespół specjalistów. W naszej krótkiej historii zrealizowaliśmy już ponad 100 projektów w całym kraju. 

 
 

 

O nas. 
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Lokalizacja. 
 
Nasza siedziba znajduje się w centrum jednego z 
najpiękniejszych miast w Polsce. Królewskie miasto Kraków 
jest jednym z najstarszych i największych miast w 
południowej części kraju. Kraków jest jednym z największych 
ośrodków uniwersyteckich. Bliskość uczelni, pozwala na 
utrzymanie z nimi stałego kontaktu i współpracę. Ułatwia 
też szybki dostęp do nowych młodych specjalistów. 

 
 

 
Bez wątpienia naszym podstawowym atutem jest 
szybkość realizacji zamówień. Dzięki zastosowaniu 
nowatorskich technologii w zakresie wykorzystywanego 
sprzętu, oprogramowania oraz techniki pracy. Nieustannie 
modyfikujemy nasz system pracy aby zapewnić 
maksymalnie ekonomiczne i dokładne realizowanie 
projektów. Starając się  wyjść naprzeciw indywidualnym 
potrzebom każdego Klienta, elastycznie dopasowujemy  
przygotowywane dla niego materiały. 

. 

 

Sprzęt i technologia. 
 

Dysponujemy doświadczoną kadrą pracowników o 
wysokim poziomie kwalifikacji. Dzięki zgranym 
zespołom zapewniamy szybką realizację prac 
terenowych i kameralnych. Nieustannie doskonalimy 
nasze umiejętności geodezyjno – informatyczne, 
przeprowadzając szkolenia teoretyczne i praktyczne w 
tej dziedzinie. 

 
 

Nasza kadra. 
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Zakres usług. 
Mapy sytuacyjno-wysokościowe. Mapy tematyczne. 
 

Podstawowe informacje. 

Ze względu na stały rozwój nowych technologii i zmiany w 
naszym codziennym otoczeniu, zapotrzebowanie na 
przygotowanie aktualnych map cyfrowych wciąż rośnie. 
Tworzenie map jest oparte na nowoczesnej technologii pomiaru, 
przy użyciu wysokiej klasy sprzętu geodezyjnego i najnowsze 
generacje oprogramowania CAD. 
Aby sprostać wymaganiom rynku, oprócz klasycznych map, 
możemy również tworzyć mapy poprzez połączenie obiektowych 
danych geoprzestrzennych z danymi analitycznymi. W ten 
sposób, tworzymy system informacji o terenie - GIS. 

 

Mapy zawsze były głównym źródłem informacji na temat 
powierzchni ziemi i jej elementów przestrzennych. 
Mapy to zgeneralizowany obraz powierzchni ziemi, 
tworzony w odpowiednich skalach i we właściwym 
odwzorowaniu. Nauka zajmująca się rozwojem i 
tworzeniem map to kartografia. 
Mapy tworzone są przez ludzi od początku ludzkości. 

 
 
 

Sprostać wymaganiom. 
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Nasza firma specjalizuje się w tworzeniu map 
geodezyjnych oraz podkładów mapowych dla 
średnich i dużych inwestycji. Dla obiektów 
liniowych i kubaturowych. Wybór skali mapy 
określają wymagania projektantów, rodzaj 
terenu i uzgodnień z inwestorem. 
Najczęściej mapy do celów projektowych 
wykonujemy w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000.  
Posiadamy również możliwość wykonywania 
cyfrowych mapy topograficznych. 

 Obiektów liniowe: drogi, linie kolejowe, 
obiekty infrastruktury technicznej, 

 wszelkiego typu budowle takie jak 
elektrownie, tamy, lotniska, itp., 

 każdego rodzaju sieci uzbrojenia terenu, w 
szczególności linii najwyższych napięć. 

Przykładowe obiekty, dla których 
tworzymy mapy: 

 Lokalizację budynków i budowli, 
 drogi i skrzyżowania,  
 granice działek ewidencyjnych, 
 odwzorowanie rzeźby terenu, 
 elementy podziemnego uzbrojenia terenu, 
 inne elementy przedstawiające rzeczywistą 

sytuację danego otoczenia. 

Treść map zawiera: Tworzenie map to połączenie 
nauki ze sztuką. 

Przykład szczegółowej mapy do celów projektowych. 
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Zakres usług. 
Obsługa geodezyjno - prawna. 
 

Opracowania geodezyjno - prawne wymagają od geodety analizy 
wszystkich posiadanych dokumentów właściciela o działce 
ewidencyjnej. Należy pozyskać dane z urzędu, geodezyjnych 
ośrodków dokumentacji i z sądu ksiąg wieczystych. Zebrane 
informacje z powyższych źródeł oraz bezpośrednie pomiary 
sytuacji w terenie, umożliwiają zrealizować zlecane przez 
Państwa opracowania dokładnie i zgodnie z wymogami prawa. 

Jedną z podstawowych informacji  przedstawianych na 
mapach są dane katastralne. Kształt, położenie i 
wielkość działek to najważniejsze dane dla każdego 
właściciela nieruchomości. Dane te stanowią podstawę 
do opłacanego podatku gruntowego. Regulacja stanu 
prawnego działek, wymaga umiejętności na pograniczu 
prawa i geodezji. Dane z rejestru działek ewidencyjnych 
powinny być zgodne z danymi ujawnionymi w księgach 
wieczystych w sądzie. 

Kataster. 

Potrzeby klienta. 
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Mapa katastralna i  ortofotomapa. 

AMIGEO Migut Garstecki Sp. J. wykonuje 
wszystkie opracowania z zakresu geodezji 
prawnej. W zakresie swoich usług posiadamy 
dodatkowo ofertę rzeczoznawstwa 
majątkowego i szacowanie nieruchomości. 
Przygotowujemy kompleksowe opracowania dla 
klientów indywidualnych, dużych podmiotów jak 
również urzędów. 
Do każdego opracowania, projektu podchodzimy  
indywidualnie z właściwą uwagą. 
Nasza firma  uczestniczyła w wielu projektach z 
przedmiotowego zakresu działalności. 

Szacowanie i wycena 
nieruchomości: 

Duże doświadczenie geodezyjne i 
umiejętności komunikacji z ludźmi. 

 Podziały, połączenia i scalenia działek 
ewidencyjnych, 

 okazania, ustalenia i wznowienia granic, 
 rozgraniczenia nieruchomości, 
 badanie oraz regulacja stanu prawnego 

nieruchomości. 

Prace z zakresu geodezji prawnej: 

 Wycena i szacowanie nieruchomości, 
 analiza rynku dla wstępnej kalkulacji kosztów 

inwestycji liniowych wraz ze sporządzeniem 
opinii o wartościach nieruchomości, 

 wycena służebności przesyłu, 
 określanie odszkodowania za przedwczesny 

wyrąb lasów, 
 określanie opłat za wylesienie gruntów 

leśnych, 
 określanie opłat za wycinkę drzew 

pojedynczych. 
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Przygotowanie danych. 

Realizacja projektów studium wykonalności linii energetycznej 
to bardzo szeroki zakres prac. Projekt należy przygotować 
poprawnie, aby klient mógł wiarygodnie i z wysoką precyzją 
ocenić  sens realizacji planowanego przedsięwzięcia. 
AMIGEO Migut Garstecki Sp. J. posiadając wieloletnie 
doświadczenie i wykwalifikowany zespół ludzi, potrafi idealnie 
wypracować model współpracy z biurami projektowymi w 
przygotowaniu niezbędnej dokumentacji dla przedmiotowych 
opracowań. 
 

Zakres usług. 
Opracowania dla linii najwyższych napięć. 

Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości. Piksel terenowy 5cm. 

W celu prawidłowego wykonania prac projektowych przy modernizacji 
istniejących linii elektroenergetycznych, jak również przy projektowaniu 
nowych, niezbędnym jest utworzenie właściwych materiałów 
bazowych. W oparciu o te dane projektanci mogą szybko i precyzyjnie 
realizować swoje zadania. Mapy  i profile przygotowywane są w 
oparciu o nowoczesne techniki pomiarowe, wysokiej klasy sprzęt 
geodezyjny i komputerowy oraz najnowszej generacji oprogramowanie 
komputerowe. Do opracowania danych stosujemy pomiary klasyczne 
jak również wykonujemy zdjęcia lotnicze oraz lotniczy skaning laserowy 
LIDAR. 

Studia wykonalności. 
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Techniki wykorzystywane do 
przygotowania danych: 

Energia to dzisiaj jeden z 
fundamentów naszego rozwoju. 

 Ortofotomapy, 
 sklasyfikowane chmury punktów ze skaningu 

laserowego, 
 numeryczne modele terenu – NMT, 
 mapy i profile, 
 dokumentacja prawna, operaty szacunkowe i 

opinie o wartości nieruchomości, 
 wycena służebności przesyła. 

Rodzaje  oferowanych produktów: 

 Pomiary geodezyjne, 
 pomiary RTK-GPS, 
 fotogrametria lotnicza, 
 lotniczy skaning laserowy LIDAR – ALS, 
 mobilny skaning laserowy – MLS, 
 cyfrowe dane przygotowujemy  w 

standardowych formatach CAD takich firm jak 
Bentley,  AutoCAD, PLS-CAD lub innych, 

 dla danych analitycznych, prawnych, analiz 
rynku i  wycen nieruchomości, dokumentację 
przygotowujemy w oprogramowaniu MS Office. 
W miarę potrzeb i oczekiwań klientów, dane 
przygotowujemy w formie bazodanowej.  

Nasza firma wykonała już ponad 1000 km 
kompleksowych opracowań profili pod projekty 
elektroenergetyczne.  
Prace tego typu wykonaliśmy na zlecenie wielu 
znanych firm, między innymi: Energoprojekt 
Kraków S. A., Eltel Networks Olsztyn S. A., 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S. A. 
Zebrane doświadczenie pozwoliło nam na 
opracowanie efektywnych technik pozyskiwania, 
przetwarzania  i przygotowania materiałów dla 
profili i map związanych z tego typu obiektami. 

Przykład profilu podłużnego pod istniejąca linią wysokiego napięcia. 
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Geodezja na placu budowy. 

Zakres usług. 
Geodezja inżynieryjna. 

Geodezja inżynieryjna to nauka mająca zasadniczy udział w 
procesie projektowania. Obejmuje swoim zakresem również 
geodezyjną obsługę budowli, które powstając, kształtują 
otaczającą naszą rzeczywistość. 
Wspomaganie projektowania, tyczenia, badania, 
inwentaryzacje, to prace niezbędne przy realizacji inwestycji. 
Drogi, linie kolejowe, mosty, tunele, elektrownie i inne - 
wszystkie te obiekty mogą powstać jedynie przy istotnym 
udziale geodezji inżynierii. 

W każdych zadaniach stosujemy najnowsze technologie 
pomiarowe. Wszystkie niezbędne dane, przygotowujemy w 
wersjach cyfrowych. Czas na realizację prac w ramach 
projektu stale się zmniejsza. Dla optymalizacji czasu pracy i 
precyzji obserwacji używamy  do pracy odbiorniki RTK-GPS, 
jednoosobowe stacje i  tachimetry z servo-motorami. Do 
pomiarów wykorzystujemy również różne typy skanerów 
laserowych: naziemne, systemy mobilne i lotnicze. 
Dane są przechowywane na bezpiecznych i szybkich 
serwerach plików i danych w chmurze. Dostęp do informacji 
w ten sposób, jest bardzo szybki. Bez konieczności powrotu 
do biura, możemy wysłać nasze wyniki danych 
pomiarowych z urządzenia do serwera i odwrotnie. 
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Fragment tunelu w trakcie realizacji. 

Bezpośrednie usługi podczas modernizacji lub budowy 
nowych obiektów budowlanych: 
 założenie poziomej i pionowej osnowy realizacyjnej, 
 wstępne pomiary sytuacyjne przed rozpoczęciem 

wszelkich prac budowlanych, 
 wstępne tyczenia głównych osi obiektów i konstrukcji 

inżynierskich ( tyczenie inwestorskie ), 
 bieżące prace geodezyjne podczas budowy, 
 określanie powykonawczych warstw konstrukcyjnych 

dla  obiektów liniowych za pomocą przekroi lub 
modelowania 3D, 

 obliczenia powierzchni i objętość mas robót ziemnych, 
 okresowe rozliczenia robót budowlanych w trakcie 

realizacji projektu do wyceny prac podwykonawców z 
generalnym wykonawcą, 

 pomiary  inwentaryzacyjne elementów zanikających 
podczas procesu budowlanego, 

 usługi wspomagające układanie asfaltu lub  betonu na 
drogach, 

 pomiary inwentaryzacyjne podczas procesu 
budowlanego, 

 monitorowanie przemieszczeń i osiadań wybranych 
obiektów, 

 przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

Zadania geodezji inżynieryjnej dla 
inwestycji: 

Geodeta na placu budowy jest jak 
księgowy w biurze. 

Szczegółowy zakres usług: 
 Opracowanie mapy dla projektowanych 

konstrukcji inżynierskich, 
 opracowanie regulacji prawnych w zakresie 

inżynierii, projektów: podziały, scalenia, 
dokumentacja  dla  wykupów i odszkodowań, 

 wykonywanie dokładnych poziomych i 
pionowych osnów realizacyjnych opartych o 
pomiary klasyczne i technologie satelitarne GPS, 

 uruchomienia w ramach referencyjnej  sieci 
geodezyjnej stacji bazowej dla zespołów 
pomiarowych oraz systemów sterowania 
maszynami, 

 wdrożenie systemu korekt dla  pomiarów RTK-
GPS, wykorzystującego połączenia radiowe  
(Uwaga: niezbędne jest uzyskanie częstotliwości 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji) lub 
wykorzystującego  połączenie internetowe  za 
GPRS, 

 pełna obsługa geodezyjna prac inżynierskich dla 
realizowanych projektów, 

 pomiary osiadań i przemieszczeń dla każdego 
typu obiektów, 

 prowadzenie mapy 3D, przedstawiającej postęp 
prac podczas realizacji projektu, 

 sprawowanie geodezyjnego nadzoru na 
budowie. 
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Pomiary geodezyjne są niezbędne przy budowie i 
montażu maszyn oraz innych urządzeń 
mechanicznych z dokładnością sub-milimetrową. 
W sytuacjach kryzysowych, takich jak skutki klęsk 
żywiołowych lub zdarzeń losowych, możemy 
dokonywać pomiarów, aby ocenić skalę problemu 
i przedstawić go poprzez wymierne dane. 
Przykładem może być, badanie okresowe 
aktywnych osuwisk. 

Zakres usług. 
Opracowania specjalne. Nowe technologie przestrzenne. 

Specjalne pomiary geodezyjne. 

Specjalne pomiary geodezyjne związane są z 
rozwiązywaniem zagadnień z różnych dziedzin 
naszego życia. Do tego rodzaju pomiarów, zaliczamy 
obserwacje przemieszczeń i deformacji powierzchni. 
Możemy także monitorować i badać okresowo 
przemieszczenia struktury obiektów. 
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Precyzyjnie, z dużą dokładnością, 
szczegółowo… 

 Ortofotomapy wysokiej precyzji, 
 cyfrowy modele terenu DTM lub powierzchni 

DSM, 
 dane 3D gotowe do wirtualnej 

rzeczywistości, 
 przetwarzanie  i obróbka surowych danych 

przestrzennych,  
 ustalanie wysokości roślinności, 
 monitoring obiektów budowlanych, 
 okresowe badanie osiadań i przemieszczeń, 
 opracowania inwentaryzacji 

architektonicznej, wydzielenia lokali, 
 inwentaryzacje obiektów archeologicznych, 
 wykrywanie i inwentaryzacja infrastruktury 

podziemnej. 

Produkty / usługi: 

Do wykonywania opracowań z zakresu 
pomiarów specjalnych i pozyskiwania danych 
przestrzennych wykorzystujemy wszystkie 
rodzaje obecnie znanych technik pomiarowych. 
Wykonujemy obserwacje  z wykorzystaniem 
pomiarów zebranych za pomocą klasycznych 
instrumentów geodezyjnych, urządzeń GPS i 
RTK-GPS.  Realizujemy i wykorzystujemy 
obserwacje naziemnego, mobilnego i lotniczego 
skaningu laserowego. Oferujemy realizację zdjęć 
i ortofotomap  o wysokiej precyzji. Przy 
opracowaniach fotogrametrycznych i skaningu 
laserowym  naszym stałym  partnerem jest firma  
                            Sp. z. o. o. Posiadamy możliwości 
wykrywania i pomiaru obiektów infrastruktury 
podziemnej. 

Zbieranie, pozyskiwanie danych. 

Widok w rzucie izometrycznym chmury punktów z danych LIDAR. 
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Inwentaryzacja tunelu. Skaning laserowy. 



Zakres usług. 
Opracowania GIS. 

GIS. 

GIS to system, narzędzie, które jest środkiem do 
podejmowania decyzji o charakterze prawnym, 
administracyjnym i gospodarczym. Jest pomocą w 
planowaniu i rozwoju. GIS składa się z bazy danych o 
terenie utworzonej dla określonego obszaru. Dane te 
są wynikiem połączenia obserwacji z różnych 
systematycznych pomiarów i  zgromadzonych danych.  

Systemy GIS opierają się na jednolitej metodzie 
identyfikacji obiektów przestrzennych. Dane z bazy 
danych mogą być łączone z innymi systemami 
informacyjnymi tworząc tzw. metadane. 
Na podstawie bazy GIS, możemy przeprowadzać 
szybkie i precyzyjne analizy przestrzenno - analityczne. 
Na podstawie danych możemy również wykonywać 
symulacje, obserwować w komputerze scenariusze 
przebiegów dla nowych planowanych inwestycji. 
Wykonywać analizy ilościowe i szacunkowe o obiektach 
oraz zjawiskach geograficznych. 
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Dane przestrzenne w zasięgu ręki. 

Poprawne gromadzenie danych przestrzennych, 
związane jest ze znajomością wielu dziedzin 
nauki. Należy również posiadać szerokie spektrum 
wiedzy technicznej i prawnej.  
Dane dla budowanych systemów muszą być  
zweryfikowane i usystematyzowane pod 
względem spójności. W wielu przypadkach dane 
pozyskiwane z instytucji państwowych są 
nadmiarowe (redundantne), należy je skorygować 
i z unifikować. Wszystkie prace w organizowaniu 
danych analitycznych i przestrzennych w 
jednolitym systemie wymagają dużej uwagi i 
odpowiedzialności 

 Prowadzenie mapy dyżurnej obiektu, 
 wykonywanie tabelarycznych zestawień, 

kwerend o danych przestrzennych, 
 opracowywanie topologicznych danych o 

obiektach geograficznych, 
 przygotowywanie danych wsadowych do baz 

danych, 
 tworzenie serwerów WMS, 
 opracowywanie wizualizacji obiektów 

przestrzennych, 
 tworzenie wirtualnych obiektów 3D, 
 przygotowywanie danych dla opracowań 

studiów wykonalności, 
 opracowywanie opinii o służebności przesyłu, 
 wycena i szacowanie nieruchomości, 
 opracowania operatów wylesień. 

Rodzaje produktów i usług. 

Ortofotomapa  z nałożonymi danym i analitycznymi. 
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