SreRo STAW*ŁBRIvSKI
Dzińając na podstawie:
- afi.22 ust.l ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity:
DzU. z 2016 r. poz.I629 ze zmianarri)
- § 34 i § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwaz dńa29 marca200Ir.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz.l034 z późn.zn.)
- art. 6I § 1 ustawy z dnta 14 częrwęa 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z2017 r.,poz. t257)

ZA\MIADAMIA

mieszkańców gminy Mieroszów
o w§zczęciu postępowania w sprawie zalożenia ewidencji budynków i lokali na obszarze
jednostki ewidencyjnej Mieroszów - obszar wiejski w obrębach ,ewidenryjnych: Golińst!
Kowalowa,Łączna, Nowe Siodło, Różana, Rybnica Leśna i Unislaw Sląski wrazz aktualizacją
uĘtków gruntowych w zakresie gruntów zabudowanych
Powyższe zadanie rządowe prowadzone jest zgodnie z:
- rozporządzeniąn Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dńa 29 marca 200lr.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków
- zatwierdzonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego lnspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego we Wrocławiu projektern zńożęnia ewidencji budynków i lokali i polega
w szczególności na:
- obmiarze budynków na poszczególnych działkach,
- określeniu zasięgu terenów zabudowanych w obrębie dzińki,
- założenilrejestru budynków zlokalizowanych na dzińce,
- zńożenil rej estru lokali,
- aktualizacji adres ów ni eruchomo ści.

W nawiązaniu do powyzszego uprzejmie proszę o udzielenie pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych
danych - w szlzęgólności dotyczących budynków, pracownikom konsorcjum firm GEOMATIC
Sp. zo.o. - Lider Konsorcjum, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław oraz GEOMATIC SOFTWARE
SOLUTIONS Sp. zo.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław - wykonawcy zadania wyłonionego
w procedurze przetargowej.
Jednocześnie informuj ę, że prawo wstępu na grunt osób wykonujących pface geodezyjne wynika
z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zakończeniepral, zgodnie z umową upływa w dniu 31 marca 2018

r.

otuvmuia:
1. scN-a/a
2. sGN - tablica ogłoszeń

3.
4.
5.
6.

Użąd Miejski

W Mieroszowie - tablica ogłoszeń
SGN- ogłoszenie W prasie o zasięgu lokalnym
sołectwo Golińsk - tablica ogłoszeń
sołectwo Kowalowa - tablica ogłoszeń
7. sołechryo t-ączna - tablica ogłoszeń
8. sołectwo NoWe siodło - tablica ogłoszeń
9. sołectwo Różana- trablica ogłoszeń
1o.Sołectwo Rybnica Leśna - tablica ogłoszeń
11 -sołechlo Unisław sląskj - tablica ogłoszeń
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