Bielsk Podlaski, 2020.08.25

STAROSTA BIELSKI
w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

GK.6623.46.2020

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1
lit. a tiret 3, art. 26 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) w związku z § 3, § 4 pkt 4, § 6, § 8 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1246)
zawiadamiam o wszczęciu z urzędu
postępowania dotyczącego gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków na gruntach,
w odniesieniu do których wszczęto zarządzeniem Starosty Bielskiego nr 20/2019 z dnia 12 kwietnia
2019 roku, zmienionym zarządzeniem w/w organu nr 30/2019 z dnia 27 maja 2019 roku,
modernizację ewidencji gruntów i budynków, położonych w obrębie ewidencyjnym Nałogi
gmina Bielsk Podlaski, powiat bielski, woj. podlaskie, wykonywanej przez Przedsiębiorstwo
Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI Sp. z o.o. M. Brzostowski, J. Nowacki,
ul. Senatorska 12a, 18-400 Łomża
oraz jednocześnie informuję, że
 postępowaniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostaną objęte działki położone
w obrębie ewidencyjnym Nałogi oznaczone numerami: 48, 103, 106/2, 92, 93, 94, 95, 97, 83/3,
83/5, 83/4, 84, 24/1, 87/1, 154, 286/1, 113/1, 116/2, 178, 149, 234, 286/2, 312;
 do czynności przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie § 5 ust. 2
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) upoważnieniem nr Or.077.114.2020 z dnia
17.04.2020 r. został upoważniony przez Starostę Bielskiego klasyfikator gruntów
Pan Jerzy Kołomyjski tel. 086 219-85-47, e-mail: geokart_biuro@wp.pl;
 zgodnie z harmonogramem prac klasyfikacyjnych przedstawionym przez wykonawców
i zaakceptowanym przez Starostę Bielskiego czynności klasyfikacyjne w terenie rozpoczną się
spotkaniem informacyjnym z zainteresowanymi zorganizowanym przez w/w wykonawców
w dniu 03.09.2020 r. o godz. 930 w miejscowości Nałogi w świetlicy wiejskiej, na którym
zostanie ustalony szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie.
Czynności klasyfikacyjne zostaną przeprowadzone w obecności właściciela nieruchomości.
Niestawiennictwo właściciela nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych
w terenie;
 stosownie do § 8 Rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie opracowany projekt ustalenia
klasyfikacji, który zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 14 dni. Zawiadomienie
o miejscu i terminie wyłożenia projektu ustalenia klasyfikacji zostanie przekazane odrębnym
pismem na 14 dni przed tym terminem.

Po dokonaniu czynności administracyjno-technicznych
administracyjna o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

zostanie

wydana

decyzja

Pouczenie
Zgodnie z § 6 ust. 3 przywołanego rozporządzenia zawiadomienie o wszczęciu
postępowania doręcza się na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony
zawiadamia się w drodze obwieszczenia wywieszonego na tablicach ogłoszeń w Starostwie
Powiatowym w Bielsku Podlaskim, Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski oraz na sołeckiej tablicy
ogłoszeń w miejscowości Nałogi. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji
gruntów i budynków jest skuteczne.
Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu
85 833-11-21 w godzinach 730 – 1530.
Z up. STAROSTY
mgr Beata Perkowska
Zastępca Naczelnika
Wydziału Geodezji i Katastru

Otrzymują:
1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika na adres wskazany w ewidencji gruntów
i budynków
2. Urząd Gminy Bielsk Podlaski i sołtys wsi Nałogi,
3. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
GEOKART ŁOMŻYŃSKI Sp. z o.o.
M. Brzostowski, J. Nowacki
ul. Senatorska 12a
18-400 Łomża
4. a / a
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- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych w ramach wykonywania zadań publicznych
w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim jest Starosta Bielski z siedzibą w Bielsku Podlaskim
przy ul. Mickiewicza 46. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną,
telefonicznie pod numerem: 085 833 26 16 lub poprzez e-mail: starostwo@powiatbielski.pl.
- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). Przetwarzanie tych danych jest
niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Bielsku Podlaskim.
- Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem BIP:
http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/starostwo/ochrona_danych_osobowyc.html

