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INFORMACJA

Działając w oparciu o art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193. poz. 1287 j.t. z późn. zm.) informuję. że rozpoczęto
prace geodezyjne związane z modemizacją ewidencji gruntów i budynków W zakresie
uzupełnieniajej o dane dotyczące budynków i lokali dla gminy Pacanów .

Tryb postępowania związanego 2 modemizacją ewidencji gruntów i budynków
w zakresie wyżej podanym określa art. 24a w/W ustawy.
Postępowanie związane z modemizacją ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji
budynków i lokali dla gminy Pacanów będzie obejmowało w szczególności:

1. Sporządzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego przez firmę: Michał Borek
GEOMAT. 28 - 530 Skalbmierz. ul. ppor. Sokoła 55A/4 .

2. Wyłożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego Busku-Zdroju projektu operatu opisowo-
kartograficznego na okres 15 dni roboczych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. W okresie
wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego każdy czyjego interesu prawnego
dotyczą dane ujawnione w tym projekcie. jest uprawniony do zgłaszania uwag do danych
w nim zawartych.

3. Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego Busku-Zdroju, posiadający
uprawnienia. o których mowa w art. 43 pkt. 2 w/W ustawy, przy udziale wykonawcy
projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów
i budynków w podanym na wstępie zakresie. rozstrzygnie 0 przyjęciu lub odrzuceniu
uwag zgłoszonych do projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie
rozpatrzenia tych uwag oraz sporządzi w protokole wzmiankę o treści zgłoszonych uwag
i sposobie ich rozpatrzenia.

4. Po upływie terminu 15 dni roboczych wylożenia do wglądu projektu operatu opisowo-
kartograficznego stanie się on operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację
0 tym Starosta Buski ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego.

5. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym. będzie mógł w terminie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
informacji o założeniu ewidencji gruntów i budynków, zgłaszać zarzuty do tych danych.

6. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Buski rozstrzygnie w drodze decyzji.
7. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, którym mowa w punkcie 6,

w stosunku do gruntów lub budynków. których dotyczą zarzuty. dane ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym nie będą wiążące.

8. Zarzuty zgłoszone po temiinie 30 dni od dnia ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego informacji. o której mowa w punkcie 4, traktowane
będą jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gmntów i budynków.
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