Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 17.07.2018 r.

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO
o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO
dla gminy Leoncin powiat nowodworski.

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w Nowym Dworze
Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B pok. 208 ( II piętro ) w terminie od
13.08.2018 r. do 03.09.2018 r. (15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie
wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji
gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gminy Leoncin powiat nowodworski,
województwo mazowieckie.
Dokumentacja tego projektu, składająca się z: rejestru gruntów, budynków i lokali, wykazu
zmian danych ewidencyjnych, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej,
opracowana została na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zmianami) oraz przepisów
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1034 z późn. zmianami).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych
danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi
przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowokartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Po zakończeniu okresu wyłożenia, upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2
ww. ustawy, przy udziale przedstawicieli wykonawcy prac geodezyjnych związanych
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu

terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego rozstrzyga
o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje
zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści
zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie ww. terminu, dane
objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi
ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów
i budynków.
Informację o tym fakcie Starosta

Nowodworski ogłosi w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego

informacji o zatwierdzeniu projektu operatu

ewidencji gruntów i budynków gminy Leoncin, zgłaszać zarzuty do tych danych.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Nowodworski będzie rozstrzygał
w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów,
budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowokartograficznym nie będą wiążące. Zarzuty zgłaszane po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego informacji o zatwierdzeniu projektu
operatu ewidencji gruntów i budynków, będą traktowane jako wnioski o zmianę danych
objętych ewidencja gruntów i budynków.
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