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ZAWIADOMIENIE 
 
 
Na podstawie art. 7d pkt. 1 i art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 
geodezyjne     i kartograficzne ( tj. Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku z późn. zm.) 
zawiadamia się, że            w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim 
przy ul. Sikorskiego 23 pokój  nr. 18 w terminie od 22 listopada do 10 grudnia 2010 
roku, w godzinach od 8 do 15 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat 
opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów       i budynków obrębu ewidencyjnego 
Chorążówka, Drewnica, Dworek, Głobica, Izbiska, Mikoszewo, Niedźwiedzica  i 
Przemysław  gminy Stegna 
 
 Dokumentacja tego projektu, składająca się z: 
 

• rejestru budynków,  
• rejestru lokali,  
• kartotek budynków,  
• kartotek lokali,  
 

opracowane zostały na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 
roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz. 1086 z późniejszymi 
zmianami) oraz przepisów  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz. U. Nr 38, poz. 454). 
 
 Wszyscy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu 
opisowo-kartograficznego,  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 założeniem ewidencji budynków (modernizacją 
ewidencji gruntów i budynków) ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. 
            
         Osoby zgłaszające się do zapoznania z w/w dokumentacją winny posiadać dowód 
tożsamości, dokumenty potwierdzające własność nieruchomości oraz inne dokumenty 
dotyczące budynków i lokali. 
 
Pouczenie: 
 
 Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie 
stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu 
opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. 
 
 

 
                                                                        STAROSTA 

 
 


