
 

 

INFORMACJA Nr GKN.I.7410-13/2010 

STAROSTY RADOMSKIEGO 

z dnia 24 lutego 2012 r. 

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 

Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193, poz. 1287 z 2010r. tekst 

jednolity), Starosta Radomski informuje, że projekty operatów opisowo-kartograficznych opracowanych  

w ramach modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w obrębach:  

• Wierzbica, gmina Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie, wykonane przez firmę 

„TRANS-GEO” Tomasz Zasowski, Plac Zygmunta Starego 6A, 26-800 Białobrzegi, wyłożony do wglądu 

osób zainteresowanych w dniach od 04.07.2011r. do 22.07.2011r., w siedzibie Starostwa Powiatowego  

w Radomiu, ul. Graniczna 24,  

stał się z dniem 25.07.2011r. operatem ewidencji gruntów i budynków  

• Ruda Wielka, Rzeczków, gmina Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie, wykonane przez 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jadwiga Nowak, ul. Kochanowskiego 25, 26-500 Szydłowiec, wyło-

żone do wglądu osób zainteresowanych w dniach od 07.07.2011r. do 27.07.2011r., w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Radomiu, ul. Graniczna 24,  

• Zalesice, Podgórki, Łączany, Suliszka, Polany, Polany Kolonia, Pomorzany, gmina Wierzbica, powiat  

radomski, województwo mazowieckie, wykonane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartogra-

ficzne „GEOMAP” Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, Oddział w Radomiu, ul. Warszaw-

ska 183, 26-600 Radom, wyłożone do wglądu osób zainteresowanych, w dniach od 07.07.2011r. do 

27.07.2011r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. Graniczna 24,  

stały się z dniem 28.07.2011r. operatami ewidencji gruntów i budynków.  

Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji 

gruntów i budynków ujawnione w w/w operatach opisowo-kartograficznych, może w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa wyżej, zgłaszać zarzuty do tych 

danych.  

Zarzuty zgłoszone po terminie traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i bu-

dynków.  

 

 Starosta Radomski: 

Mirosław Ślifirczyk 

 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
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