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INFORMACJA STAROSTY SOKÓLSKIEGO 
o wyłożeniu projektów operatu opisowo- kartograficznego 

Stosownie do art . 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 1 7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

kartograficzne (t.j . Dz.U. z 2021 r. , poz. 1990 z późn. zm. ) Starosta Sokólski informuje, że w 

siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 8, pok. 30 (przy Sali 

konferencyjnej) w terminie od 07 grudnia 2022 r. do 28 grudnia 2022 r. (w dni robocze) w godzinach 

od 8.00 do 15.00 zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatu opisowo - kartograficznego, 

opracowane w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków: 

jednostki ewidencyjnej Janów obejmującej 33 obręby ewidencyjne, powiat sokólski, 

województwo podlaskie, 

jednostki ewidencyjnej Korycin obejmującej 33 obręby ewidencyjne, powiat sokóiski, 

województwo podlaskie, 

- jednostki ewidencyjnej Sidra obejmującej 29 obrębów ewidencyjnych, powiat sokólski, 

województwo podlaskie. 

Ponadto w/w projekty zostaną udostępnione do wglądu w Geoportalu Powiatu Sokólskiego, w trybie 

publicznym, pod adresem: h ps://pow1atsokolsk i.geoporta l2.pl/ 

Projekty operatu opisowo-kartograficznego opracowane zostały na podstawie ustawy z dnia 

17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r„ poz. 1990 z późn. zm.) oraz 

przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r„ poz. 1390 z późn. zm.) . Podstawowymi elementarni 

w/w projektów są : mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów, budynków i lokali 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo -

kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zapoznać się 

z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie oraz zgłosić do 

protokołu ewentualne uwagi i zastrzeżenia do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie 

zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków 

ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości . 

Czynności wyłożenia projektów udokumentowane zostaną w formie protokołu . Osoby 

zgtaszające się do zapoznania z projektami winny posiadać dokumenty tożsamości 

Ponadto osoby, o których mowa wyżej mogą przedkładać dokumenty dotyczące posiadanych 

nieruchomości (tytuły własności, dokumenty z inwentaryzacji powykonawczej budynku i inne). W 

imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

Niestawienie się zainteresowanych w terminie i miejscu określonym w niniejszym 

zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia 

projektu operatu opisowo - kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i 

budynków. 

Po upływie terminu wyłożenia dane objęte modernizacją, zawarte w projektach operatu 

opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w 

bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona przez Starostę 

Sokólskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokółce. 
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