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Zawiadomienie
0 wszczçciu postçpowania

Zgodnie z art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) zawiadamiam 0 wszczeciu postçpowania administracyjnego w sprawie
modernizacji ewidencji gruntów i budynków dia gminy Leoncin.
Postepowanie prowadzone bçdzie na podstawie art. 4 ust. la i art. 20 ust. 1-3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz przepisów rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( tekstjednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034).
Czynnoci techniczne zwizane z opracowaniem operatu ewidencyjnego wykonywaé bçdzie firma:
MGGP Aero spOlka z 0.0. , ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.
Na postawie art. 13 ust. 1 pkt.1 ustawy pracownicy wymienionej firmy maja prawo do wstçpu na grunt i do
obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbednych czynnoci zwizanych z wykonywanymi pracami.
W my1 art. 24a ust 4-12 ustawy projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni
roboczych wyloieniu do wghdu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadajqcych osobowoci prawnej w siedzibie starostwa powiatowego.
Starosta informuje 0 terminie i miejscu wy1oenia na tablicy ogloszeñ w siedzibie starosta powiatowego i
wlaciwego urzçdu gminy na co najmniej 14 dni przed dniem wyloenia oraz oglasza w prasie o zasiçgu
krajowym.
Kazdy czyjego interesu prawnego dotyczq dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,
mote w okresie wyloenia projektu do wghdu zgtaszaé uwagi do tych danych.
Po uplywie terminu wyloenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje sic operatem ewidencji
gruntów i budynków. Informacje 0 tym fakcie Starosta oglasza w dzienniku urzçdowym województwa
mazowieckiego. Kady czyjego interesu dotyczq dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym, moze w terminie 30 dni od daty ogloszenia w dzienniku urzçdowym
województwa zglaszaé zarzuty do tych danych. 0 uwzglçdnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta
rozstrzyga w drodze decyzj i.
Do czasu ostatecznego zakoñczenia postçpowania w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których
dotyczq zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie s4 wice.

