STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU
SEKRETARIAT STAROSTY
84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5.

tel. 58 673 42 02, fax 58 673 4191
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Puck, dnia 25 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geoc/ezyy.ne /
ka#ogra//.czne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) Starosta Pucki informuje o
rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów pod morskimj wodami
wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej dla obrębów ewidencyjnych:

Nazwa

'u

Hel Zatoka

TERYT (lD)

221101

Jastarnia Zatokka

Vwadyslawowo Zaatoka

1.0002

221102 5.0003
221104

4.0011

Nazwa Gmina
(Jednostka ewidencyjna)
Hel - gmina miejska

Jastarnia -obszar wiejski

\Madysławowo -obszar miejski

Puck Zatoka

2211031.0006

Puck -gmina miejska

Zatoka 1

221107 2.0027

Puck -gmina wiejska

221107 2.0028

Puck -gmina wiejska

221105 2 0009

Kosakowo -gmina wiejska

;T+--

Zatoka 2

Kosakowo

Jka

położonych w powiecie puckjm , województwo pomorskie.

Prace mają na celu wdrożenie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia
2011 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza
terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyleglej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2017 r. poz. 183), a w szczególności objęcia ewidencją gruntów pod morskimi wodami
wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie ich podzialu na obręby i dzialki ewidencyjne oraz

przypisanie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego, przyległym do Zatoki
Gdańskiej (w tym Zatoki Puckiej).

Wykonawcą prac jest Okręgowe Płzedsiębiorstwo Geodezyjno-Kahograficzne OPGK Spółka
z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pniewskiego 3. Umowa nr WZ.272.1.12.2021 z dnia 20
lipca 2021 r. Termin zakończenia prac -30 listopada 2021 r.

W wyniku wykonania powyższych prac powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego,
który zostanie wyłożony na okres 15 dni roboczych do wglądu osób zainteresowanych w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku. W tym okres`ie każdy, czyjego interesu prawnego
dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może zgłaszać uwagi
do tych danych.
lnformacja o terminie i miejscu wylożenia projektu zostanie podana do publicznej wiadomości
na co najmniej 14 dni przed terminem jego wyłożenia i zostanie wywieszona na tablicach
ogtoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku i wtaściwych urzędów gmin, na stronie
BIP i ogtoszona w prasie o zasięgu krajowym.

WYWIE:.SZONO NA "13I.lcY i}GŁOSZEŃ

Urz3d_u_!!fi_skrep_owJastarn!dniaQ.fi.:S.9'W'LĄ

2DJĘTO Z TABl.lcY OGŁOS2:EŃ

UrpduM;r:l:mwo,~W_J8:l+:mldnla........ąLĄ.

c*

1irź

ul

Zgłoszone do projektu operatu c]pisowo-kartograficznego uwagi zostaną rozpatrzone w
terminie 15 dni roboczych od upływu ww. terminu wyłożenia, a informacja o przyjęciu lub
odrzuceniu uwag zostanie wysłana do zainteresowanych

Po okresie wytożenia i po rozpatrzeniu uwag dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie
operatu opi.sowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków i będą
podlegały ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez
Starostę Puckiego
lnfc)rmację o tym Starosta Pucki ogłosi w Dzłenniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie lnformacii Publicznej Starostwa Powiatowego
w Pucku.

Kaźdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w operacie opisowo-kariograficznym, moze w terminie 30 dni od dnia ogloszenia
w dzienniku urzędowym województwa ww informacji zgłaszać zarzuty do tych danych.
0 uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów i budynków,
których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące
Zarzuty zgloszone po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym
województwa będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objęlych ewidencją gruntów i
budynków.
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