
 
 

OGŁOSZENIE NR 6/20 
STAROSTY WŁODAWSKIEGO 

z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów jednostki 
ewidencyjnej 061908_2 Wyryki 

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo  geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje: 

§ 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, jednostki 
ewidencyjnej 061908_2 Wyryki obrębów ewidencyjnych: 0004-Kaplonosy i 0009-Suchawa opracowany przez 
firmę Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 
Łowińskiego 7E 31-752 Kraków, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393) 
po wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 27 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. z dniem 7 września 
2020 r. stał się operatem ewidencji gruntów i budynków, a dane objęte modernizacją zawarte w projekcie 
operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi 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 Lubelskiego zgłaszać zarzuty do tych danych. 

§ 3. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.  Do czasu 
ostatecznego zakończenia postępowania, tj. uprawomocnienia się decyzji, w stosunku do gruntów, budynków 
lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. 

§ 4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego niniejszej informacji, traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów 
i budynków. 

§ 5. Wykonanie   obwieszczenia   powierza   się   Geodecie Powiatowemu Starostwa Powiatowego we 
Włodawie. 

§ 6. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włodawie. 
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§ 7. Ogłoszenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

  
 

Starosta Włodawski 
 
 

Andrzej Romańczuk 
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