
 

 

                            POWIAT  ŻYRARDOWSKI 
        

 

GK.031.24.5.2021 

                                                                                                                                                                                                            Żyrardów, dnia  10.02.2023 r. 

 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie przepisów art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2021, poz. 1990 z późn. zm.)  

 

STAROSTA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO 

informuje, że w pokoju nr 312 (III piętro) Starostwa Powiatowego w  Żyrardowie przy ulicy Limanowskiego 45, w terminie od dnia 1 marca 2023 roku                    

do dnia  21 marca  2023 roku w dni robocze, w godzinach od 800 do 1500, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze 

jednostki ewidencyjnej 143805_5-Wiskitki - obszar wiejski w obrębach ewidencyjnych:  

 

− 143805_5.0001-Antoniew  

− 143805_5.0007-Działki  

− 143805_5.0009-Franciszków  

− 143805_5.0013-Jesionka  

− 143805_5.0014-Józefów  

− 143805_5.0015-Kamionka  

− 143805_5.0016-Łubno  

− 143805_5.0019-Nowa Wieś  
− 143805_5.0026-Popielarnia  

− 143805_5.0027-Prościeniec  

− 143805_5.0029-Smolarnia  

− 143805_5.0030-Sokule  

− 143805_5.0036-Tomaszew  

 

Wgląd do projektu możliwy jest także za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz.344), po uprzednim złożeniu wniosku za pomocą platformy ePUAP. 

 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej 143805_5-Wiskitki-obszar wiejski realizowana jest w ramach zamówienia 

na  „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i  Kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji” oraz  projektu 

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”  (projekt ASI). 

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie ww. operatu, może w okresie jego wyłożenia do wglądu zgłaszać uwagi do tych 

danych. Upoważniony pracownik Starostwa, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów                   

i budynków ww. obrębów ewidencyjnych, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia projektu, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag,  

po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia. Po upływnie tego terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu 

opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja 

o tym będzie ogłoszona przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej tutejszego Starostwa.  

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów 

Starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, 

dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.    

 

 

         STAROSTA 

    Krzysztof Dziwisz 

 /podpisano elektronicznie/ 
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