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ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego

Działając na podstawie art. 24a ust. 4-8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE

że w terminie od 21 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r. w dni robocze (od poniedziałku 
do piątku), w godzinach od 8()() do 1500, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej 
przy ul. 11-go Listopada 10, pokój nr 220, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych 
osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu 
opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków opracowany w ramach 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Kosowy, 
Siedlanka i Hucina w gminie Niwiska.

Projekt operatu opisowo - kartograficznego został opracowany na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) i obejmuje rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr 
lokali, kartoteki budynków, kartoteki lokali oraz mapę ewidencyjną.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu 
opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do 
tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie 
postępowania związanego z modernizacją ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. 
Zainteresowane osoby powinny przybyć w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości, 
dokumentami potwierdzającymi prawo do gruntu oraz innymi dokumentami mogącymi mieć 
znaczenie w sprawie.

Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu nie stanowi przeszkody 
doprowadzenia dalszych etapów postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków. Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia, projekt operatu 
opisowo - kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Niniejsze zawiadomienie, podlega wywieszeniu na okres co najmniej 14 dni na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Niwiskach, na tablicach 
ogłoszeń w sołectwach Kosowy, Siedlanka i Hucina, publikacji w biuletynie informacji publicznej Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej, a także w prasie o zasięgu krajowym.
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