
  STAROSTA CIECHANOWSKI   
                                                                                                                   Ciechanów, dnia 2021-06-15     

 

Zawiadomienie 
 

Na podstawie art. 61 i 62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U z 2021r. poz.735) oraz art. 24a ust.1, ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne i przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 
z 2019r. poz. 393 t.j 2019.02.28), Starosta Ciechanowski zawiadamia o wszczęciu  
z urzędu postępowania w sprawie 

 
„ Modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

 obrębu Śmiecin, miasto Ciechanów”. 
 

Jednocześnie na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), Starosta Ciechanowski 

 
Informuje 

 
 o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów  
i budynków obrębu ŚMIECIN. 

 Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o art. 24a ustawy z dnia 17 maja 
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów  
i budynków.  

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu 
ewidencyjnego upoważniony został Pan Jacek Kraśniewski prowadzący działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej GEO-IMPEX Bożena i Jacek Kraśniewscy z siedzibą 
w Ciechanowie przy ul. Pułtuskiej 20C lok.25. 

 
Cel i zakres opracowania: 
- Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych dotyczących budynków i elementów im 
towarzyszących oraz dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych budynków do 
wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 
- Aktualizacja użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych i zurbanizowanych. 
- Doprowadzenie do spójności danych opisowych i geometrycznych dotyczących 
budynków, konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych. 

 
Wykonawca prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów  

i budynków obrębu Śmiecin ma prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych, celem 
dokonania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami na podstawie 
art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Wykonawca zobowiązał się do wykonania ww prac w terminie do 30 listopada 2021r. 
Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia, do wglądu projektu operatu 

opisowo-kartograficznego na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia do wglądu osób 
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej w celu umożliwienia każdemu, czyjego interesu prawnego dotyczą dane, 
zgłaszanie uwag do tych danych. 

 
                                                                                               STAROSTA 
                                                                                        /-/ Joanna Potocka-Rak 


