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Szanowny Pan Adam Ciszkowski
Burmistrz Halinowa
Uprzejmie informuję, że aktualnie na terenie miasta i gminy Halinów prowadzone są
geodezyjne prace terenowe w związku z „Okresową weryfikacją danych ewidencji gruntów
i budynków miasta i gminy Halinów”. Prace w terenie wykonują na zlecenie naszego
Starostwa Powiatowego pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych, Kartograficznych
i Projektowych Piasek Tadeusz, z siedzibą w Miechowie 32-200, ul. Szewska 41.
Tutejsze Starostwo Powiatowe pracownikom tej firmy wydało imienne pisemne upoważnienia
do zbierania informacji (w tym sporządzania dokumentacji fotograficznej) w zakresie gruntów,
budynków i lokali położonych na obszarze miasta i gminy Halinów, które to upoważnienia
powinni mieć przy sobie do okazania właścicielom nieruchomości. Zgodnie z art.13 ust.1 pkt.1
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020, poz. 276
z późn. zm.) osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt
i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych
z wykonywanymi pracami.
Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych prowadzona jest w oparciu o §54
Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019, poz.393).
Niezgodności stwierdzone w wyniku okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów
i budynków miasta i gminy Halinów, zgodnie z § 54 ust. 6 rozporządzenia, zostaną usunięte
w drodze modernizacji ewidencji gruntów i budynków, stanowiącej drugi etap prac,
zaplanowany na 2021 rok.
Starosta Miński w 2021 roku poda do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do
wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego. Informacja taka zostanie wywieszona na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim i Urzędu
Miejskiego w Halinowie oraz Starosta ogłosi ją w prasie o zasięgu krajowym. Każdy czyjego
interesu prawnego będą dotyczyły dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych
danych.
Proszę o przekazanie niniejszej informacji Sołtysom poszczególnych miejscowości
Państwa gminy.
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