
INFORMACJA NR 1
STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych Rachanie i Telatyn, 
powiat tomaszowski objętych modernizacją

Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2019 r. poz.725 z późn. zm.) ogłaszam, co następuje:

1. Dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zawarte w projektach operatów opisowo-
kartograficznych, które były wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej w dniach od 7 do 27 stycznia 2020 r. dla obrębów: Grodysławice 0001, 
Grodysławice - Kolonia 0002, Józefówka 0003, Michalów 0005, Rachanie 0007, Źwiartówek 0012, 
Źwiartówek – Kolonia 0013, Rachanie - Kolonia 0014, Michalów – Kolonia 0015 w jednostce ewidencyjnej 
Rachanie 061807_2, oraz Dutrów 0001, Franusin 0002, Kryszyn 0003, Łachowce 0004, Łykoszyn 0005, 
Marysin 0006, Nowosiółki 0007, Nowosiółki – Osada 0016, Posadów 0008, Poturzyn 0009, Poturzyn – Osada 
0017, Radków 0010, Radków – Kolonia 0011, Suszów 0012, Telatyn 0013, Wasylów Mały 0014, Żulice 
0015 w jednostce ewidencyjnej Telatyn 061810_2, stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają 
ujawnieniu w bazie danych 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 niniejszej informacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

3. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów, Starosta Tomaszowski rozstrzygać będzie w drodze decyzji.

4. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w pkt 3, w stosunku do gruntów, 
budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są 
wiążące.

5. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w punkcie 2, traktuje się jak wnioski o zmianę danych 
objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

Starosta

Henryk Karwan

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 lutego 2020 r.

Poz. 1274
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