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POWIAT ZGIERSKI 
W  sercu Polski 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRAC GEODEZYJNYCH 

 

Starosta Zgierski  informuje o  przystąpieniu do wykonania modernizacji ewidencji gruntów, budynków 

i lokali dla wszystkich obrębów  Gmin: Aleksandrów, Ozorków, Styków, Parzęczew, Głowno,  

Zgierz -  powiatu  zgierskiego,  województwa łódzkiego. 

Prace wykonywane są w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne ( j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) 

Wykonawcą prac będzie: dla Gminy Głowno Zakład Usług Kartograficznych sp. z o. o.  ul. Hoża 

86/410, 00-682 Warszawa, dla pozostałych gmin  Aleksandrów Łódzki, Parzęczew, Ozorków i 

Stryków i Zgierz GEORANGE Łukasz Antkiewicz, Bukowiec 22, 62-100 Bukowiec. Wybór 

wykonawcy zamówienia nastąpił w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

Firmy geodezyjne  podejmą prace terenowe mające na celu aktualizację ewidencji gruntów 

i budynków oraz dostosowanie jej zapisów do obowiązujących przepisów  prawnych. Wynikiem 

pomiarów i oględzin będzie doprowadzenie rejestrów i map do zgodności ze stanem rzeczywistym   

i  prawnym w zakresie:  budynków, lokali  i sposobu użytkowania gruntów.  

Starosta prosi  mieszkańców o umożliwienie geodetom wstępu na posesje, zgodnie z art.13 i 14 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji o posiadanych 

dokumentach, ułatwienie  wykonania wszelkich innych niezbędnych czynności geodezyjnych. 

 Zobowiązuje  się organy administracji publicznej oraz  inne instytucje, w których posiadaniu 

znajdują się  dane niezbędne do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów do ich udostępnienia 

Wykonawcy prac. 

  Właściciele nieruchomości  powinni aktywnie uczestniczyć w procesie modernizacji ewidencji 

gruntów, ponieważ nieobecność stron, lub nie zajęcie stanowiska w sprawie   nie wstrzymuje czynności 

technicznych geodetów.  W siedzibach  urzędów gmin  nastąpi wyłożenie zebranej dokumentacji  do 

wglądu właścicielom nieruchomości. Uczestnictwo  w wyłożeniu  trwającym 15 dni roboczych umożliwi 

składanie uwag, bądź weryfikacje  danych zawartych w rejestrach i na mapach. Po tym terminie  projekt 

operatu opisowo – kartograficznego staje się obowiązującą ewidencją gruntów i budynków.   Starosta 

poinformuje o dokładnym terminie i miejscu wyłożenia, poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu 

krajowym, wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego i właściwego 

urzędu gminy  - na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia. 

 

Z up. Starosty 
Geodeta Powiatowy 
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