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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Przedmiotem zamówienia są usługi sporządzenia dokumentacji związanej z gospodarowaniem 
nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu (dokumentacja geodezyjna):  
 

 Część 1: wznowienie znaków granicznych działki; 

 Część 2: sporządzenie mapy synchronizacyjnej z wykazem zmian gruntowych; 

 Część 3: wykonanie podziału geodezyjnego działki. 

 

Cena za wykonanie usługi obejmuje również udzielanie wyjaśnień oraz udział w postępowaniu 

administracyjnym i sądowym w sprawach dotyczących wykonanego opracowania, w tym 

w rozprawach przed urzędami oraz sądami powszechnymi.  
 

 

Lp. Zakres prac 

Część 1 Wznowienie znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 1647/6 o pow. 1,0392 ha stanowiącej 

własność Powiatu Nowosądeckiego w trwałym zarządzie Internatu Międzyszkolnego w Starym 

Sączu, objętej KW NS1S/00138122/0, na odcinku z działką nr 1647/1 o pow. 0,0450 ha zgodnie 

z ewidencją gruntów stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych w obrębie ewidencyjnym 

Stary Sącz, jednostka ewidencyjna Stary Sącz. 

Opracowanie należy sporządzić w  3 egzemplarzach. 

Termin realizacji: nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie 

terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia 

o wykonaniu prac geodezyjnych i kompletnego wniosku o uwierzytelnienie dokumentów 

opracowanych przez wykonawcę. 

Część 2 Sporządzenie mapy synchronizacyjnej z wykazem zmian gruntowych dla działki ewidencyjnej 

nr 1401 o pow. 0,8942 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stróże, jednostka ewid. Grybów – 

wieś, objętej księgą wieczystą nr NS1G/00030515/4 - w celu regulacji stanu prawnego. 

Opracowanie należy sporządzić w  3 egzemplarzach. 

Termin realizacji: nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie 

terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia 

o wykonaniu prac geodezyjnych i kompletnego wniosku o uwierzytelnienie dokumentów 

opracowanych przez wykonawcę. 

Część 3 Wykonanie podziału geodezyjnego działki 1700/1 o pow. 0,0077 ha położonej w obrębie 

ewidencyjnym  Krynica Zdrój, jedn. ewid. Krynica-Zdrój-miasto, objętej księgą wieczystą 

NS1M/00004902/9 - w celu wydzielenia części drogowej, faktycznie zajętej pod drogę gminną 

(ul. Leśna w Krynicy-Zdroju). 

Opracowanie należy sporządzić w  3 egzemplarzach. 
Termin realizacji: nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Przez zachowanie 

terminu rozumie się datę złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zawiadomienia 

o wykonaniu prac geodezyjnych i kompletnego wniosku o uwierzytelnienie dokumentów 

opracowanych przez wykonawcę. 

 


