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I N F O R M A C J A 
S T A R O S T Y   B R Z E S K I E G O                                                    

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków, zawierającego się w jednostce ewidencyjnej  120206_2 Iwkowa 
Powiat brzeski, województwo małopolskie, opracowanego w związku z realizacją zamówienia 

publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB dla jednostki Iwkowa 
w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”  
 
Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24a ust. 4 – 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne   
i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 tj.) informuję, że w godzinach pracy urzędu, tj.: od 730  do 1530,  w 
Starostwie Powiatowym, z siedzibą w Brzesku, ul. Głowackiego 51, w pomieszczeniu przy  Sali Narad, pok. 327 (III 
piętro),  w terminie od dnia 30.05.2022 r.  do  dnia 20.06.2022 r. zostanie wyłożony projekt operatu opisowo – 
kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, obejmujący obręby 
ewidencyjne:   
 

IWKOWA (część 21), WOJAKOWA i KĄTY (część 22), DOBROCIESZ i PORĄBKA 

IWKOWSKA (część 23) oraz  DRUŻKÓW PUSTY, POŁOM MAŁY i GRABIE (część 24)  

 
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – 

kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu  zgłaszać uwagi do tych danych.  Skorzystanie  
z tego prawa leży w  interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania  związanego z modernizacją 
ewidencji gruntów  i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu  ewentualne uwagi.  

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Brzesku, 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 ich 
rozpatrzenia.  

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji, nie stanowi przeszkody do 
kontynuowania dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w operacie ewidencji gruntów  

i budynków. 

Po upływie powyższego terminu, 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 fakcie Starosta Brzeski ogłasza w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.  

Uwaga:    

1) 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. 

2) Uprasza się o zabranie na wyłożenie projektu operatu, dokumentów dotyczących:  gruntów,  budynków 
 i lokali,  architektoniczno-budowlanych, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz innych dokumentów, 
mających znaczenie w pozyskaniu wiarygodnych danych. 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie, udzielają pracownicy Wydziału Geodezji  

i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku –  tel. 14 62 849 61.  
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