STAROSTA NOWODWORSKJ
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego I

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 17.07.20 18 r.

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO
o terminie I miejscu wyIoenia do wghdu osób fizycznycli, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadajqcych osobowoci prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO
dia 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 pón. zm.) informuje, e w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul.
Ignacego Paderewskiego lB pok. 208 (II piçtro ) w terminie od 13.08.2018 r. do
03.09.2018 r.

(15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wy1oony do

wglqdu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i
budynków obrçbow ewidencyjnych gminy Leoncin powiat nowodworskI, województwo
inazowieckie.

Dokumentacja tego projektu, sk1adajca sic z: rejestru gruntów, budynków i lokali, wykazu
zmian danych ewidencyjnych, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej,
opracowana zostala na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z pón. zmianami) oraz przepisów
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w
sprawie ewidencji gruntów i budynkOw (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1034 z pón. zmianami).
Kady, czyjego interesu prawnego dotyczq dane uiawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, moe w okresie wy1oenia projektu do wglpdu zglaszaé uwagi do tych
danych.
Niestawienie sic w terminie i miejscu okre1onym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi
przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postçpowania, zatwierdzenia operatu opisowokartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Po zakoñczeniu okresu wy1oenia, upowaniony pracownik Starostwa Powiatowego w
Nowym Dworze Mazowieckim, posiadajqcy uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2
ww. ustawy, przy udziale przedstawicieli wykonawcy prac geodezyjnych zwizanych z
modernizacja, ewidencji gruntów i budynkOw, w terminie 15 dni roboczych od uplywu

terminu wylozenia do wglqdu projektu operatu opisowo-kartograficznego rozstrzyga o
przyjeciu lub odrzuceniu uwag zgloszonych do tego projektu, po czym informuje
zglaszajgcego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporzgdza wzmiankc o tresci
zgloszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po uplywie ww. terminu, dane
objgte modernizacjq, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stajq sic danymi
ewidencji gruntow i budynkow i podlegajq ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntow i
budynkow.
Informacje o tym fakcie Starosta Nowodworski oglosi w Dzienniku Urzcdowym
Wojewodztwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Kandy, czyjego interesu prawnego dotyczq dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, bcdzie mogl w terminie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzcdowym Wojewodztwa Mazowieckiego informacji o zatwierdzeniu projektu operatu
ewidencji gruntow i budynkow gminy Leoncin, zglaszac zarzuty do tych danych. 0
uwzglgdnieniu lub odrzuceniu zarzutow Starosta Nowodworski bedzie rozstrzygak w drodze
decyzji. Do czasu ostatecznego zakonczenia postgpowania, w stosunku do gruntow,
budynkow lub lokali, ktorych dotycz4 zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowokartograficznym nie bedq wigzqce. Zarzuty zglaszane po terminie 30 dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Mazowieckiego informacji o zatwierdzeniu projektu
operatu ewidencji gruntow i budynkow, bed traktowane jako wnioski o zmiane danych
objctych ewidencja gruntow i budynkow.

