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Informacja Starosty Sokólskiego
o wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego
Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j . Dz.U. z 2017 r., poz. 2101) Starosta Sokólski informuje, że w lokalu nr

102 (Ili

piętro)

w budynku Starostwa Powiatowego w

Sokółce,

przy ul. Marsz. J.

Piłsudskiego

8, w terminie od 09 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. (w dni robocze)
w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla

gminy KUŹNICA, powiat sokólski, województwo podlaskie.
Dokumentacja tego projektu

składająca się

z rejestru gruntów, rejestru budynków,

rejestru lokali, kartoteki budynków, kartoteki lokali, mapy ewidencyjnej opracowana

została

na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j . Dz.U. z 2017 r., poz. 2101) oraz

rozporządzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego i

Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z
2016r., poz. 1034 z późn. zm.).
Każdy,

czyjego interesu prawnego

opisowo - kartograficznego,

może

dotyczą

w okresie

dane ujawnione w projekcie operatu

wyłożenia

projektu do

wglądu zapoznać się

z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie oraz
do

protokołu

leży

ewentualne uwagi i

zastrzeżenia

w interesie zainteresowanych,

zgłosić

do tych danych. Skorzystanie z tego prawa

aby na

tym

etapie

postępowania

związanego

z założeniem ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Czynności wyłożenia

zgłaszające się

projektu udokumentowane zostaną w formie protokołu. Osoby

do zapoznania z projektem winny posiadać dokumenty potwierdzające

własność nieruchomości

oraz wszelkie dokumenty dotyczące budynków.

Niestawienie się zainteresowanych w terminie i miejscu określonym w niniejszym
zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania,
zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego i ujawnienia nowych danych
w ewidencji gruntów i budynków.

