
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki 
ewidencyjnej Grybów – wieś, dla następujących obrębów ewidencyjnych:  Polna, Cieniawa, Chodorowa, 
Wawrzka, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Binczarowa, Biała Niżna, Siołkowa, Florynka, Kąclowa, 

Ptaszkowa, Stara Wieś, Wyskitna, Gródek, Stróże - powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 

Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) zarządzam co następuje: 

§ 1. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Grybów 
– wieś, dla następujących obrębów ewidencyjnych:  Polna, Cieniawa, Chodorowa, Wawrzka, Krużlowa Wyżna, 
Krużlowa Niżna, Binczarowa, Biała Niżna, Siołkowa, Florynka, Kąclowa, Ptaszkowa, Stara Wieś, Wyskitna, 
Gródek, Stróże - powiat nowosądecki, województwo małopolskie. 

§ 2. Zasady przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków określają przepisy ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052). 

§ 3. Postępowanie związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Polna, 
Cieniawa, Chodorowa, Wawrzka, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Binczarowa, Biała Niżna, Siołkowa, 
Florynka, Kąclowa, Ptaszkowa, Stara Wieś, Wyskitna, Gródek, Stróże - powiat nowosądecki, województwo 
małopolskie  obejmuje: 

1. Weryfikację i uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków. 

2. Weryfikację terenową i aktualizację bazy ewidencji gruntów i budynków (w przypadkach określonych 
warunkami technicznymi). 

3. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali. 

4. Przygotowanie projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji. 

5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji oraz rozpatrzenie 
uwag zgłoszonych przez strony. 

§ 4. Informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz tryb postępowania związanego                                        
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Starosta Nowosądecki 
 
 

Marek Kwiatkowski 
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