
INFORMACJA

STAROSTA ZIELONOGÓRSKI INFORMUJE 
 o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie art. 24a, pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami) informuję, że projekt operatu opisowo -
 kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w zakresie dotyczącym
 uzupełnienia ewidencji o dane budynków i lokali był wyłożony do wglądu osób fizycznych,
 prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających swoje
 nieruchomości budynkowe i lokalowe na obszarze niżej wymienionych obrębów, w następujących
 terminach:

1) dla obrębów Stary Kisielin i Nowy Kisielin, położonych w gminie Zielona Góra, w terminie od
 6 do 24 lipca 2009 roku, w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5,

2) dla obrębów Jany, położonego w gminie Zielona Góra i Leśniów Wielki w gminie Czerwieńsk,
 w terminie od 5 do 23 października 2009 roku, w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze
 przy ul. Podgórnej 5,

3) dla obrębu Trzebiechów w gminie Trzebiechów, obrębów Bojadła i Klenica w gminie Bojadła w
 terminie od 5 do 23 listopada 2009 roku, w Delagaturze Sulechów Starostwa Powiatowego w
 Zielonej Górze mieszczącej się w Sulechowieprzy Palcu Ratuszowym 8/9.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie opisowo-
 kartograficznym, mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Po
 upływie okresu wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego stał się operatem ewidencji
 gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte
 w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może zgłaszać
 zarzuty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
 Lubuskiego.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Zielonogórski rozstrzygnie w drodze decyzji.
 Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od ogłoszenia będą traktowane jak wnioski o zmianę
 danychobjętych ewidencją gruntów i budynków.


