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INFORMACJA 

dencyjnego                               

0010-Kaptur 

 

 

Na podstawie art. 22, ust. 1, art. 24 a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.), § 2 ust. 2 pkt 

a Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 

marca 200 1r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034  

ze zm.) 

 

   

gruntów i budynków miasta Radomia na obsz            

0010-Kaptur. 

 

Zgodnie z 

0010-Kaptur, 

uzgodnionym z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego  

 

1) dostosowanie baz danych EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA RADOMIA, 

 ewidencyjnego 0010-Kaptur

nym w za  ewidencji 

gruntów i budynków, 

2)  
 

wstwa ge

TRANS- -807 Radzanów         

w drodze przetargu nieograniczonego. 
 

PREZYDENT  

MIASTA RADOMIA 
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 encji gruntów i budynków  

(art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne): 

1. 

projektu operatu opisowo-kartograficznego 

na okres 15 dni roboczych, u, przy ul. Jana 

6 . 

2. 

operatu opisowo-  

 w Radomia, przy ul. J

http://bip.radom.pl/  

krajowym. 

3. dane ujawnione w projekcie operatu 

opisowo-k

uwagi do tych danych. 

4. omiu, 

sie oz

, przy udziale 

 

ewidencji gruntów i budynków, 

w ia -kartograficznego, rozstrzyga  

 

o spo

i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. 

5.  

w projekcie operatu opisowo- mi ewidencji gruntów  

Informacja o tym zostaje  

Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

ejskiego w Radomia http://bip.radom.pl/. 

6.  

i budynków, ujawnione w operacie opisowo- w terminie 30 

wództwa 

Mazowieckiego,  

O  

7. 

modernizacji ujawnione  w operacie opisowo-kartografic  

8. 
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prace geodezyjne i kart

pracami. 

Z kolei zgodnie z art. 48, ust. 1, pkt 2, kto wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 

yjne i kartograficzne 

 
 

 

 
 

. 

  
 

 Niniejsza informacja podlega wywieszeniu w dniach od 31 grudnia             

2018 roku do 14 stycznia 2019 roku 

http://bip.radom.pl/. 

 

 Inf

 

u Wykonawcy prac geodezyjnych pod numerem telefonu (42) 672 12 91.  
 

                                                                                                               

      Radomia 

                                                                                                 Geodeta Miejski 

 

                 

                                                                                          
 


