ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
dla części gminy Kozłowo, powiat nidzicki.
Na podstawie art. 7d i 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725) w związku z modernizacją ewidencji
gruntów i budynków na obszarze części Gminy Kozłowo, w powiecie nidzickim,

Starosta Nidzicki
z a w i a d a m i a,
że w terminie od 15-11-2019r. do 05-12-2019r.
(tj.15 dni roboczych) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23,
pokój nr 35 (drugie piętro) w dni robocze od godz. 7:30 do 15:30,
zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowokartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej
dla części Gminy Kozłowo
Obręby: BROWINA, JANUSZKOWO, MICHAŁKI, TUROWO, TURÓWKO.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w
dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski
w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie
postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne
błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się 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.
Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu
opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 w/w ustawy stają się danymi ewidencji
gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i
budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może w terminie
30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa
wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzyga Starosta Nidzicki w drodze decyzji
zgodnie z art. 24a ust.10 w/w ustawy. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w
stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty dane ujawnione w operacie
opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
Zarzuty zgłoszone po terminie traktuje się jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją
gruntów i budynków.

