
INFORMACJA 

o rozpoczęciu prac geodezyjnych w ramach 

KOMPLAKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 
- dostawy baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB] w ramach projektu pn: 

„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez powiaty z 
terenu województwa łódzkiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego. 

Stosownie do art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 
2020 poz. 276 ze zm.) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie 
geodezyjnym i kartograficznym rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu przeprowadzenie 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Brzeziny, obręby: 06-Dąbrówka Duża, 07-Dąbrówka 
Mała, 29-Witkowice, 30-Zalesie, powiat brzeziński, województwo łódzkie. 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie art.24 a wyżej cytowanej ustawy oraz przepisów 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393). 

Czynności techniczne związane z opracowaniem operatu ewidencji gruntów i budynków będą 
wykonywali pod kierownictwem geodety uprawnionego, upoważnieni pracownicy firmy: ABM Group sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Solidarności 75 lok 9, 00-090 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem: 0000498869, NIP:5252580198, Regon 147108730. 

Sekretariat biura czynny w godzinach 8:00-15:00, tel.22 273 61 52, 22 831 31 42. Dla 
zainteresowanych został utworzony adres e-mail brzeziny2021@abmgraoup.pl dedykowany do kontaktu z 
wykonawcą oraz przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej. Planowany termin zakończenia całość 
to 29 lipiec 2022 r. 

Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo-
kartograficznego, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Brzezinach, przy ul. Sienkiewicza 16. 

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, 
zgodnie z art. 24a ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości 
w terminie późniejszym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez wywieszenie jej na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach oraz zostanie ogłoszona w prasie o zasięgu 
krajowym. 

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z 
przepisów ar. 24 a ust. 6-12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu: 
„6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 
7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 
2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-
kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym 
informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych 
uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. 
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8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu 
opisowo- -kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie 
danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym 
województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. 
9. 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 informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych. 
10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. 
11. 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. 
12. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych 
ewidencją gruntów i budynków." 

Starosta Brzeziński 
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