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Zawiadomienie w sprawie modemizacji ewidencji gruntów i budynków
d[a obrębu Gomunice - 101204_2.0003, gmim Gomunice
dla obrębu Slostowice -101204_2.0010, gmina Gomuice

powiat radomszczański, województwo [ódzkie.

Postępowanie prowadzone będzie na podstarie art.4. ust.1a, art.20 i 24a LBt.3 ustawy
z dnia  17 maja 1989 roku Prawo geodezyine i kariograficzne q)z. U. t.j.   z 2020 poz. 2052
z  późn.  m.),  przepisów  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  Redonalnego  i  Budownictwa
z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie ewidencji grmtów i budynków @z. U. t. j. z 2019 poz.
393)     oraz  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia   12  września  2012  roku  w  spiawie

gleboznawczej klasyfikacji gruntów a)z. U. z 2012 poz. 1246).

Wykonawcą  czymości  technicznych  z  opracowaniem  operatu  ewidencyjnego  jest
Konsorcjum fim: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Proj ektowe „GEO-PRO-
KART",  ul.  Mymska  2,  97-300  Piotrków  Trybunalski,  Partner:  GEO-GRAFIK  Usł`S
Geodezyjne  i  Projektowe  Bartosz  Duchowski,  al.   3   maja  2  lok.3ll,   97-300  Piotrków
Trybunalski.

Zawiadamiając  o  powyższych  czynnościach,  zvirracam  się  z  upizejmą  prośbą
do wlaścicieli, użytkowników wieczystych omz wladających  nieru€homościami na t)m
terenie o czynny udzia[ w realizacji pmc.

Ponadto infomuje, że ww. Fima na podstawie art.  13 ust.  1  ustawy z dnia 17 maja
1989 roku Prawo geodezyjne i kartografic2ne a)z. U. t.j. z 2020 poz. 2052 z późn. zm.), ma

•prawo wstępu na gnmt i do obiektów budowlanych omz dokonywania niezbędnych czynności

związanych  z  wykonywan!mi  pracami.  Prace  wykonywane  są  na  koszt  Skarbu  Państwa.
Po   zakończeniu   ww.   prac,   koszt   zwńązany   z   wprowadzeniem   niezgłoszonych   lub
nieujawnionych informacji ponosić będzie zainteresowany.

Nowy  stan  danych  ewidencyjnych  wyrikąjący  z  modemizacji  ewidencji  gruntów
i  założenia ewidencji  budynków i  lokali,  zostanie  wyłożony  do wglądu zainteresowanych,

przez okres 15 dni roboczych. 0 terminie ogłoszenia nowego stamu modemizacji, zawiadomię
poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy infomacy).nej w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Radomsku i w Urzędzie  ffiiny Gomunice oraz poprzez ogłoszenie  w prasie o zasięgu
krajowym  i  Biuletynie  infomacji  publicznej  BIP  Starostwa  Powiatowego  w  Radomsku,
na 14 dni przed dniem wyłożenia.

Szczególowe infomacje  można  uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Povriatowego
w Radomsku, ul. Leszka Czamego 22 i]ok. 222, te]. 44 685 89 48.
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Admlnb7tratorem dan`m osobowch |est Starosta Radomszczeńskl. Dane przetmrzBne są w celu Gallzacjl cz`rnnośel urzędowych. Masz prswo do dostępu,
sp"owanla, ograiilczx!nla przet`^mrzanb dsnycli. Węcej lnformaql zm|dzlesz m stronle http:/Pip.r@domszcżanskl.plplpkod/14395088


