
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Piekary 
Śląskie

Na podstawie  art. 24a ust. 4 , 8 , 9 , 10, 11 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) informuję, iż:

§ 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczący modernizacji operatu ewidencji gruntów 
i budynków w jednostce ewidencyjnej Piekary Śląskie, dotyczący:

a) weryfikacji i dostosowania grup i podgrup rejestrowych do przepisów rozporządzenia,

b) weryfikacji i dostosowania użytków gruntowych do przepisów rozporządzenia,

c) wyeliminowania działek o obszarze nieciągłym,

d) weryfikacji i uzupełnienia atrybutów punktów granicznych działek i dostosowania do przepisów 
rozporządzenia,

e) weryfikacji użytkowników działek będących we własności osób fizycznych oraz gruntów będących we 
własności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

f) uzupełnienia bazy danych o budynki projektowane i w budowie,

g) uzupełnienia gospodarującego, który gospodaruje nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,

h) stworzenia relacji do budynków dla obiektów budowlanych trwale związanych z budynkami, wyłożony 
w dniach od 6 listopada 2017 r. do 24 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie 
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej do wglądu osób fizycznych, osób prawnych 
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, stał się z dniem 11 grudnia 2017 r. 
operatem ewidencji gruntów i budynków.

§ 2. Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 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 tej informacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego zgłaszać zarzuty do tych danych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

§ 3. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Prezydent Miasta Piekary Śląskie rozstrzygnie w drodze 
decyzji.

§ 4. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, 
budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są 
wiążące.
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§ 5. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w § 2 będą traktowane jako wnioski o zmianę danych 
objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Sława Umińska-Duraj
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