
 

 

INFORMACJA 

PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie projektu operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków  

obrębów ewidencyjnych nr nr: 

 

 

 INFORMACJA 

 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA 

z dnia  16 grudnia 2019r. 

w sprawie projektu operatu opisowo – kartograficznego modernizacji 

 ewidencji gruntów i budynków  obrębów ewidencyjnych nr nr: 186301_0226 Rzeszów – Miłocin  

 (w części przyłączonej do Miasta Rzeszowa od 01.01.2019r.) 186301_0228 Rzeszów – Matysówka 

W oparciu o art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 725) informuję, że: 

 

§ 1. projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

obrębów ewidencyjnych nr nr:  186301_0226 Rzeszów – Miłocin (w części przyłączonej do Miasta 

Rzeszowa od 01.01.2019r.)  186301_0228 Rzeszów – Matysówka  

 

-  stał się operatem ewidencji gruntów i budynków; 

 

§ 2.  Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków 

ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji o której mowa w §1, zgłaszać 

zarzuty do tych danych. Ponadto informuję, że wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego 

odbyło się w dniach 24.10.2019r. do 15.11.2019r w siedzibie firm: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 2 stycznia 2020 r.

Poz. 4



OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna, 35-328 Rzeszów ul. Geodetów 1 oraz Geores Sp. z o.o., 

35-064 Rzeszów  ul. Targowa 3 o czym zawiadomione zostały osoby, organy i jednostki organizacyjne, 

zgodnie z ust. 5 art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.  W trakcie 

wyłożenia projektu opisowo – kartograficznego z projektem zapoznało się 81 podmiotów ewidencyjnych, 

a 12 osób zgłosiło zastrzeżenia i uwagi. Zgłoszone zastrzeżenia i uwagi zostały rozpatrzone, a strony zostały 

poinformowane o sposobie ich rozpatrzenia. 

  

 z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa 

Z-ca Prezydenta Miasta 

 

Andrzej Gutkowski 
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