ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późniejszymi zm.)
PREZYDENT MIASTA KONINA
z a w i a d a m i a,
że w budynku Urzędu Miejskiego w Koninie
Wydział Geodezji i Kartografii,
przy ulicy płk. Witolda Sztarka 1, (pokój nr 108, I piętro)
w terminie od 6 do 26 lutego 2019 r.
w godzinach od 8:00 do 15:00
zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób, projekt operatu opisowo-kartograficznego dla obszaru
jednostki ewidencyjnej: Miasto Konin w obrębach ewidencyjnych: Czarków, Glinka, Gosławice, Grójec,
Laskówiec, Łężyn, Maliniec, Mieczysławów, Międzylesie, Morzysław, Niesłusz, Pątnów oraz Chorzeń, Nowy
Dwór, Osada, Pawłówek, Przydziałki, Starówka, Wilków sporządzony w ramach realizacji projektu pn.:
,,Wzmacnianie zastosowania TIK w mieście Konin - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie
elektronicznych usług publicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1.: Rozwój elektronicznych usług
publicznych, poddziałanie 2.1.1.: Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Dokumentacja tego projektu, sporządzona w ramach czynności modernizacji ewidencji gruntów
i budynków w zakresie: aktualizacji i harmonizacji danych o gruntach, budynkach i lokalach opracowana została
na podstawie ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101
z późniejszymi zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późniejszymi zm.).
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać
niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego
prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji
gruntów
i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody
do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia
nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
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