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Warunki Techniczne

1.        Zastosowane przepisy  .

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 
3) Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece
4)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków.
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określenia 

rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich 
gromadzenia i wyłączania a zasobu oraz udostępniania zasobu.

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie 
standardów wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (…) .

7) Wytyczne techniczne.

2.        Zakres opracowania  .

Zadanie
Przeprowadzenie  analizy  dokumentacji  dot.  stanu  prawnego  nieruchomości  Skarbu  
Państwa.

Obiekt 1.
Analiza  dokumentacji  dot.  stanu  prawnego  nieruchomości  położonej  obręb  Starokrzepice  gm.  
Krzepice, oznaczonej jako działka nr 468/2 o pow. 0,3703 ha. stanowiącej własność Skarbu Państwa 
na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Krzepice z dnia 12.07.1975r. Nr 6/60/604/6040/9/75  
oraz postanowienia prostującego Starosty Kłobuckiego z dnia 17.07.2013r. Nr GKN 6820 00152 2013  
FG.

3. Warunki wykonania zlecenia.

Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę zapisów w w/w dokumentach własności oraz dokona  
porównania  nieruchomości  opisanej  w  w/w  zadaniu   z  danymi  zawartymi  w  operacie  ewidencji  gruntów
i budynków prowadzonym przez Starostę Kłobuckiego. 

Do przeprowadzenia analizy dopuszcza się użycie wszelkich możliwych dokumentów (np. PODGiK –  
archiwum, Archiwum Państwowe, Archiwum Akt Nowych, inne) które umożliwiają ustalenie stanu prawnego.

W  wyniku  powyższej  analizy,  należy  sporządzić  wykaz  synchronizacyjny,  który  będzie  stanowić  
podstawę ujawnienia własności Skarbu Państwa w księdze wieczystej.

Wszelkie niejasności w sposobie wykonania zlecenia , Wykonawca winien uzgadniać ze Zleceniodawcą 
w dzienniku roboty geodezyjnej.

W wyniku powyższych czynności wykonawca sporządzi dokumentację,  którą po przyjęciu operatu do  
zasobu geodezyjnego i kartograficznego przekaże Zamawiającemu.

Dokumentacja winna zawierać :
- operat uzupełniający,
- dokumentację (wykaz synchronizacyjny wraz z ewentualną opinią techniczną) umożliwiającą złożenie wniosku  
o odłączenie nieruchomości Skarbu Państwa, lub założenie nowej księgi wieczystej.
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