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INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRAC GEODEZYJNYCH
Załącznik  do Zarządzenia  Starosty Brzezińskiego 9 /2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku

Starosta Brzeziński informuje że  przystąpiono do wykonania modernizacji ewidencji gruntów, 

budynków i lokali dla obrębów Kobylin, Przyłęk Duży, Przyłęk Mały, Stefanów - Gmina Rogów,

w powiecie brzezińskim  województwa łódzkiego. Prace wykonywane są w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.).

Wykonawcą prac  jest  ABM Group Sp.  z  o.o.  Al.  Solidarności  75 lok.  9,  00-090  Warszawa.  Wybór

wykonawcy nastąpił w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Firma geodezyjna  rozpocznie prace terenowe mające na celu aktualizację ewidencji gruntów i budynków

oraz dostosowanie jej  zapisów do obowiązujących przepisów  prawnych.  Wynikiem pomiarów i  oględzin

będzie doprowadzenie rejestrów i map do zgodności ze stanem rzeczywistym  i  prawnym w zakresie:  granic

działek, budynków i sposobu użytkowania gruntów. 

Starosta prosi  mieszkańców o umożliwienie geodetom wstępu na posesje, zgodnie z art.13 i 14 ustawy z dnia

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji o posiadanych dokumentach 

i planach, wskazywanie istniejących znaków granicznych. 

Zobowiązuje  się organy administracji publicznej oraz  inne instytucje, w których posiadaniu znajdują się

dane niezbędne do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów do ich udostępnienia Wykonawcy prac.

 Właściciele nieruchomości  zawiadomieni pisemnie, powinni aktywnie uczestniczyć w procesie ustalania

granic  działek,  ponieważ  nieobecność  stron   nie  wstrzymuje  czynności  technicznych  geodetów.   W

październiku 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rogów nastąpi  wyłożenie zebranej  dokumentacji   do

wglądu właścicielom nieruchomości.  Uczestnictwo  w wyłożeniu  trwającym 15 dni  roboczych umożliwi

składanie uwag, bądź weryfikacje  danych zawartych w rejestrach i  na mapach. Po tym terminie  projekt

operatu opisowo – kartograficznego staje się obowiązującą ewidencją gruntów i budynków.   Prace zakończą

się w 17 listopada 2017 roku.
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