
STAROSTA WRZESIŃSKI 

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów 
ewidencyjnych: Ciemierów, Ciemierów Kolonia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, 
Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek (gmina Pyzdry) 

Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz.U. 2016.1629 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzenie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków na obszarze 

obrębów ewidencyjnych gminy Pyzdry: 0702- Ciemierów, 0703- Ciemierów Kolonia, 

0705- Grądy Dolne, 0706- Grądy Górne, 0708- Lisewo, 0712- Ruda Komorska, 0713-

Trzcianki, 0714- Tarnowa i 0716- Wrąbczynek w oparciu o projekt modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków oraz warunki techniczne modernizacji. 

§ 2. Celem modernizacji istniejącego operatu ewidencji gruntów i budynków jest założenie 

cyfrowej mapy ewidencyjnej oraz modyfikacja istniejącej bazy danych EGiB 

i doprowadzenia jej do zgodności z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków. (Dz.U.2016.1034 z późn. zm.) 

§ 3. Wykonawca prac geodezyjno - kartograficznych, związanych z opracowaniem projektu 

operatu opisowo- kartograficznego będzie wyłoniony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004— Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) 

§ 4.1. Przewidywany termin zakończenia prac technicznych, związanych z modernizacją 

upływa 30 marca 2018 roku po tym terminie projekt operatu opisowo - kartograficznego, 

opracowanego przez wykonawcę, zostanie wyłożony na okres 15 dni roboczych do 

publicznego wglądu. 

2. O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego Starosta 

poinformuje poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Starostwa Powiatowego we Wrześni i Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, na co najmniej 14 

dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszeniem tej informacji w prasie o zasięgu krajowym. 

3. W okresie wyłożenia projektu do wglądu każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane 

ujawnione w projekcie operatu, może zgłaszać uwagi do tych danych. 
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5. Upoważniony pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa 

Powiatowego we Wrześni posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt. 2 

z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale wykonawcy 

prac geodezyjno- kartograficznych związanych z opracowaniem projektu operatu 

ewidencyjnego, rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego 

projektu, po czym poinformuje zgłaszających o sposobie rozpatrzenia ich uwag oraz 

sporządzi w protokole wzmiankę o treści zgłaszanych uwag i sposobie ich rozpatrzenia. 

6.1. Po upływie terminu o którym mowa w §4 projekt operatu opisowo- kartograficznego 

staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów 

i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego informacji 

zgłaszać zarzuty do tych danych. 

3. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Wrzesiński będzie rozstrzygać 

w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do 

gruntów i budynków, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo — 

kartograficznym nie są wiążące. 

7. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w §6 traktuje się jako wnioski o zmianę 

danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 

8.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

STAROSTA 
1 • . 

D4onizy J aśniewicz 

pod względem 
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń. 

Września, dnia . ,  
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