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Dąbrowa Tarnowska dn. 14.09.2021 r.
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) Starosta Dąbrowski informuje, że w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B. Joselewicza 5, pokój 1A – sala
narad, w terminie od 4 października 2021 r. do 22 października 2021 r. (przez okres 15 dni
roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych) w godzinach: od 8 30 do 1530
w poniedziałki i od 800 do 1500 od wtorku do piątku, zostanie wyłożony do wglądu osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla
jednostki ewidencyjnej Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski.
Dokumentacja tego projektu, składająca się mi. in. z rejestru gruntów, rejestru budynków,
rejestru lokali, mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz 1390).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych
danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu oraz
niezapoznanie się z projektem operatu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych
etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem
dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować
umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.
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