
STAROSTA BIELSKI
zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.)

z a w i a d a m i a,
że w terminie od 01-07-2021 r. do 21-07-2021 r. (tj. 15 dni roboczych) w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk 
Podlaski, ul. 11 Listopada 4, sala konferencyjna na I piętrze, w godzinach od 8.00 do 14.00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, 
osób prawnych i  jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Biała, Kotły, Pasynki, Saki gm. Bielsk Podlaski.
Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

– rejestru gruntów, – rejestru budynków, – rejestru lokali, – kartotek budynków, – kartotek lokali, – mapy ewidencyjnej,
opracowana została na  podstawie art. 24a ustawy z  17  maja 1989  r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz. U. z  2020  r. 
poz. 2052  ze  zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z  29  marca 2001  r. w  sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia 
projektu do wglądu zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i  zgłosić do protokołu 
ewentualne uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie ww. osób, aby na tym etapie postępowania związanego 
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W  imieniu zainteresowanych 
mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania dalszych 
etapów procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych 
danych w ewidencji gruntów i budynków dla działek, budynków i lokali położonych w obrębach ewidencyjnych objętych modernizacją.
Po upływie terminu wyłożenia dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, 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 Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
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 Podlaskiego informacji, o której 
mowa wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych.
Zgodnie z art. 24a ust. 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzygnie Starosta 
Bielski w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub 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.
Niniejsza informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na  tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Bielsku Podlaskim i Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, na tablicach ogłoszeń odpowiednich miejscowości oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim i Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, na okres 
14 dni, a także ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.
 Z up. Starosty Marek Martyniuk
 Sekretarz Powiatu
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