
PoWlAT ZYRARDOWSKI

Żyrardaw,dnia i .a4.ża2? t.

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów art, 24a rrst, 4 i 5 ustarvy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjire
i Kartografi czne {Dz. |J , 20ż1, poz" 199O z póżn. zm,)

§tarosta Powiatu Żyrardtw§kiego

informuje, że w pokoju nr 3l2 (III piętro) §tarostwa Porryiatowego xł Zyrardorłie przy ulicy

Limanowskiego 45, rv terminie od dnia 20 klł,ietnia do dnia 12 maja 2a2ż rgku w dni robocze z

rr,yłączeniem 2 rnaja 2022 roku, w godzinach od 800 do l50so zostanie wylożony do wglądu osótl

lizycznycho osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadającyeh osobowości prawnej,

projekt operatu opisowo kartograficzn€go z rnodernizacji ewidencji gruntórł i btldynków jednostki

ewidencyjnej Mszczonów Id l4388ż:S dla obrębów ewidenryjnych:

r 143802_5.0020 - Grabce Torłarzystwo,

r 143802*5"0S52 - Świniceo

r 143802*5"00ó5 - ]\owy Dworek,

l 143802_5.00ó6 - Olszówka,

r 143802_5.006? - Wręcza.

Kazdy, czyjego interesu prawnego datyczą dane ujarłmione w projekcie w/w operatu, trnoze w okresie jego
wyłozenia do wglądu zgłaszac uwagi do tych danych, Upowaźniony pracownik Starostwa, pr7ry udziale
przedstarviciela wykonawcy prac geodezyjnychzlNiązanych z modęmizacjąewidencji gruntów i budynkow
obrębów ervidencyjnych: 143802_5.0020 firabce Towarzystwo. 143802_5,0052 Swinice,
V38aż*5.a065 * Nowy Dworek, 143802*5.0066 - Olszówka, 143802_5.0067 * 'Wręcza, w terminie tr5

dni roboczych od upły\ytl terminu wyłożenia projektrr. rozsttzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag, po
czyrn inforrnuje zgłaszającęgo uwagi o sposobie ich tozpatrzęnia. Po upływnie tego terminu, dane objete
rnodernizacj ą, zawarte w projekcie opcratu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntóu,
i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynkow, Informacja o tym
będzie ogłoszona przez Starostę Powiatu Zyrardowskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowięckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowcj tutejszego Starostwa.
Kazdy, czyjego interesu pra\Ąrylego dotycą danę z-arvafie w ęwidęncji gruntów i budynkórv ujawnione w
operacie opisowo-kałtograficznym, rnoze w terminie 30 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewodztwa ]\4azowieckiego zgłaszaózarzuty do tych danych. O rrwzględnięniu lub odrzucęniu zarzutów
Starclsta rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostateczn§go

lub lokaii, których dotyczą zarzuty,
zakończetria postępowania w stosunku do

gruntów, budynków dane ujawnione w operacie opisowo-
kańograficzryrn nie są wiązące. Zatzuty zgłaszane po
Dzienniku Llrzędorłyrn Wojewodztwa Mazowieckiego
objętyclr ewidencją gruntów i budyrrków,

upływie 30 dni od dnia ogłoszenia infclrnracji w
będą traktowane jako wnioski CI zmianę danyctrl
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