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Informacie

o

rozpoczeciu prac geodezvinvch maiacvch na celu modernizacie

ewidencii srunt6w

i

budvnk6w cze5ci sminv Zb6ina oraz trvbie

postepowania zwiazanego

z ta modernizacia

z dnia 17 maja 1989r -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.IJ z
informujg, ze w oparciu o dane i materialy zgromadzone w paristwowym

Stosownie do art. 24austawy

2015r, poz.

520)

zasobie geodezyjnym

i

kartograficznym rozpoczyna sig prace geodezyjne maj4ce na celu

modernizacjg ewidencji grunt6w

i budynk6w czgsci Gminy Zbiljna obrgby:
w zakresie modvfikacii cvfrowvch zbior6w

danvch. dotvczacvch nunkt6w granicznvch" granic dziatrek ewidencvinvch i

Czynno5ci techniczne nuiqzane z modernizacj4 operatu ewidencyjnego bgdzie wykonywala

firma (Islugi Geode4yjne STALONCZYK, inL
Suprail, Ciosne ulSpacerowa

Zdzistaa, Stalofic4yk, 16-030

8.

Planowany termin zakohczenia prac zostal okreSlony nadzieh 15

oaidziernik 2016r

Informujg, ze opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego,

ktorego podstawowymi elementami bgdzie zmodyfikowana baza grafrczna operatu ewidencji
grunt6w i budynkow, zgodnie z art. 24a ust.4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
zostanie wylozona do wgl4du zainteresowanych na okres 15

dni

roboczych w siedzibie Starostwa

Powiatowego w tr-omzy przy ul. Szosa Zambrowska l/27
Odrgbna informacja o terminie

i

miejscu wylozenia projektu opisowo-kartograficznego zostanie

podana do publicznej wiadomoSci w terminie p6iniejszym, na co najmniej 14
wyNo2enia,

l-omly

i

dni

przed dniem

poprzezjej wywieszenie na tablicy ogloszet'r w siedzibie Starostwa Powiatowego w

Urzgdu Gminy Zbojna oraz ogloszenie

stronie podmiotowej starostwa, atakze ogloszenie

jej w Biuletynie Informacji Publicznych

jej w

prasie o zasiggu krajowym.

Dalszy tryb postgpowania zwiqzanego z modernizacj4 ewidencji gruntow i budynk6w wynika z

przepisow

art

24a ust 6-12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

6. Kai:dy czyjego interesu prawnego dotyczq dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-

lrartograficznego, moie w olcresie wyloienia projehu dowglqdu zglaszat moagi do tych danych.

na

1. Upowainiony pracownik Starostwa Powiatowego
upra,wnieniaro hilrych mowa w
ort. a3 ph 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych, mtiqzanych z
modernizacjq ewidencji gruntow i budynkow, w terminie 15 dni roboc4tch odufuwu terminu

wylohenia do wglqdu projehu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o prryjgciu lub
odrzuceniu uwag zgloszonych do tego projehu, po czym informuje zglaszajqcego uwagi o sposobie

rozpatrzenia uwag oraz sporzqdza wzmiankg o
w

treici

uwag i sposobie ich rozpatrzenia

protokole.

8. Po uplywie terminu, o h6rym mowa w ust.,7, dane objgte modernizacjq, zawarte w projekcie
operatu opisowo-lwrtograficznego stalq

sig danvrt ewidencii eruntfiil, i

budvnkdw

i

oodlesaiq

uimsnieniu w bozie danvch ewidencii prantdw i budvnkdw. Informacje o tym Starosta oglasza w

dziennilu urzgdowym wojewhdztwa podlaskiego ordz w Biuletynie Informacji Pubticznej na
stroni e podmi otow ej starostw a.

9. Kazdy czyjego interesu prcrwnego dotyczq dane zawarte w ewidencji gruntow

i

budynkow

uiawnione w operacie opisowo-lmrtograficznym moie w terminie 30 dni od dnia ogloszenia w
dzienniku urzgdowym wojewodztwa informacjiro horej mowa w ust. 8 zglaszai zarzuty do tych
danych.

10. O uwzglgdnieniu lub odrzuceniu zarzutdw starostq rozstrryga w drodze decyzji.
11.

Do czasu ostatecznego zakonczenia postgpowania o horym mowa w ust. I0 w stownku do

gruntow, budynkow lub

loldi,

Horych dotyczq zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-

kartograficznym nie sq wiqiqce.
12.

Zarzuty

po

terminie

w ust. 9 trahuje sig jak wnioski o zmiang danych

objgtych ewidencjq gruntow i budynkow.

Niniejsze informacje byly wyrvieszone na tablicy
ogloszerfi w siedzibie Starcshva Powiatowego w
LnmLy w ohrcsie od ................. do

O S,-TA

i(c)

rzych

2016--.

podpis upowaZnionej osoby

