
 

 
 

Informacja STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO 

 

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych projektu operatu opisowo – kartograficznego opracowanego w ramach 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów DĄBRÓWKA DUŻA, 

DĄBRÓWKA MAŁA, WITKOWICE oraz ZALESIE, położonych w gminie BRZEZINY, 

powiat brzeziński, woj. łódzkie 
 

realizowanej w ramach projektu  

pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez powiaty z terenu                

województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, 

realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego 

 

 Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Brzezinach, przy 

ulicy Sienkiewicza  11 w pokoju na parterze, 

w terminie od 16 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r. włącznie, 

w godzinach od 8 00 do 16 00 od poniedziałku do piątku, 

zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków, obrębów ewidencyjnych Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Witkowice oraz 

Zalesie, gminy Brzeziny, w powiecie brzezińskim, woj. łódzkim. 
 

 Podstawowymi elementami ww. projektu są: 

• rejestr gruntów 

• rejestr budynków 

• rejestr lokali 

• mapa ewidencyjna 

 

 Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione 

w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać 

uwagi do tych danych. 

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób 

nieobecnych mogą występować pełnomocnicy, po przedłożeniu pisemnego pełnomocnictwa. W interesie 

zainteresowanych leży skorzystanie z tego prawa, aby na tym etapie postępowania  wyeliminować 

ewentualne błędy i nieprawidłowości. 

 Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do                

kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i ujawnienia nowych danych                        

w ewidencji gruntów i budynków. 

 

STAROSTA 

Renata Kobiera 
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