STAROSTA BRZESKI
32-800 BRZESKO
ul. Głowackiego 51
GK-II.6620.75.9.2019.KK

Brzesko, 07.09.2021r.

ZAWIADOMIENIE
STAROSTY BRZESKIEGO
Na podstawie przepisów art. 49, 49a, 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 7d pkt 1 lit a ustawy
z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U z 2020 poz.2052, z późn. zm.) § 3, § 4 pkt 4
i § 9 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246) oraz § 8 – §10 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1390),

ZAWIADAMIAM

I.

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz
użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych nr: 759/4, 1061, 1062/2, 1063, 1297, 1298,
1336/2, 1428, 1435/3, 1436, 1438, 1500, 1655/1, 1816/1, 1817/2, 1820/1, 2498/8, 2498/9,
2498/10, 2523, 2560/6, 2619, 2806/3, 2806/6, 2806/7, 2815,
położonych
w obrębie ewidencyjnym: PORĘBA SPYTKOWSKA, w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko
- obszar wiejski, Powiat brzeski, Województwo małopolskie – sporządzonego w związku
z prowadzoną z urzędu modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze ww. jednostki
ewidencyjnej, na okres czternastu dni,
od dnia 01.10.2021 r. do dnia 14.10.2021r.
w godzinach: 7.30 – 15.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ulicy Głowackiego 51,
Wydział Geodezji i Kartografii, II piętro, pok. 209.
W okresie wyłożenia projektu ustalenia klasyfikacji zainteresowane strony mogą zapoznać się
z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu
ewentualne zastrzeżenia.

II.

O możliwości zapoznania się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji, w okresie 8 - dni,
od dnia 15.10.2021 r. do dnia 22.10.2021 r. – w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ulicy
Głowackiego 51, Wydział Geodezji i Kartografii, II piętro, pok. 209.

III.

Tutejszy organ będzie zawiadamiał o decyzjach i innych czynnościach, w formie obwieszczenia
zamieszczonego na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku –
ul. Głowackiego 51, w siedzibie Urzędu Gminy Brzesko – ul. Głowackiego 51, w miejscowości
Poręba Spytkowska, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Starostwa Powiatowego w Brzesku – adres: www.bip.malopolska.pl/spbrzesko.

Uwaga:
Zainteresowane podmioty, biorące udział w czynnościach wyłożenia projektu operatu, powinny legitymować się
dokumentem potwierdzającym tożsamość. W imieniu właścicieli, samoistnych posiadaczy, mogą występować
odpowiednio ich pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, jak również małżeńskiej wspólności ustawowej,
uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie, udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego w Brzesku– tel. (14) 66 319 79.
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną przyjmowanie stron odbywać się będzie z zachowaniem reżimu
sanitarnego. W zależności od rozwoju sytuacji zalecamy bieżące śledzenie komunikatów dotyczących zagrożenia
epidemicznego oraz powziętych z związku z tym zabezpieczeń w tut. Starostwie, których informacja będzie
zamieszczana na stronach internetowych www.powiatbrzeski.pl
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