Łódź, dnia 26.04.2022 r.

Zawiadomienie
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
Starosta Łódzki Wschodni zawiadamia, iż na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia
17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1990) w terminie
od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 3 czerwca 2022 r. w godzinach od 9:00 do 15:00
w dni robocze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3,
zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowokartograficznego ewidencji gruntów i budynków:
dla obrębów: Giemzów, Karpin, Kotliny, Wardzyn, Wola Rakowa, położonych
w Gminie Brojce oraz dla obrębów: Modlica, Wola Kazubowa, Dylew, Górki Małe,
Górki Duże, Jutroszew, położonych w Gminie Tuszyn.
Projekt operatu został wykonany w roku 2022 przez firmę Studio Plan Mateusz Czerch
z siedzibą w Bielsko-Białej, przy ul. Jaworzańskiej 196.

Dokumentacja tego projektu składająca się m.in. z rejestru gruntów i mapy
ewidencyjnej opracowana została na podstawie: art. 4 ust. la pkt 2, art. 20 ust. 1-3
oraz art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021
poz. 1990), przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 poz. 1390, 1781).
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie
z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne
uwagi. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób zainteresowanych,
aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Przyjęte do wiadomości dane zawarte
w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszone uwagi zostaną spisane
w formie protokołu oraz podpisane przez zainteresowane osoby.
Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami
potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości wraz z numerem
PESEL lub REGON. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio
upoważnieni pełnomocnicy. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym
ogłoszeniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania,
zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji
gruntów i budynków.
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