
Grójec, 01.03.2021 
 
 

ZAWIADOMIENIE STAROSTY GRÓJECKIEGO 
o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego 

 
Na podstawie art.7d, 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2052) Starosta Grójecki zawiadamia, że w 
Starostwie Powiatowym w Grójcu przy ul. Piłsudskiego 59, na Sali konferencyjnej, w terminie 
od 22.03.2021 do 12.04.2021r. w godz. 9°°-15°° zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu 
opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla : 

 
- GMINY CHYNÓW, obręby: 
 
140603_2.0001 – Adamów Drwalewski 
140603_2.0003 – Barcice Drwalewskie 
140603_2.0009 - Drwalew 
140603_2.0010 - Drwalewice 
140603_2.0029 - Kukały 
140603_2.0034 - Marianów 
140603_2.0039 - Ostrowiec 
140603_2.0041 - Pieczyska 
140603_2.0043 - Przyłom 
140603_2.0046 - Sikuty 
140603_2.0052 – Wola Kukalska 
140603_2.0053 – Wola Żyrowska 
140603_2.0055 – Wola Pieczyska 
140603_2.0064 - Żyrów 
140603_2 0065 – PGR Drwalew 
140603_2.0066 -  Biowet Drwalew 
 

 
140603_2.0002 – Adamów Rososki 
140603_2.0007 – Budy Sułkowskie 
140603_2.0008 - Chynów 
140603_2.0013 - Edwardów 
140603_2.0018 - Grobice 
140603_2.0019 – Nowe Grobice 
140603_2.0020 - Grabina 
140603_2.0022 - Hipolitów 
140603_2.0025 - Jakubowizna 
140603_2.0027 - Kozłów 
140603_2.0030 - Lasopole 
140603_2.0038 - Milanów 
140603_2.0048 - Sułkowice 
140603_2.0050 - Węszelówka 
140603_2.0051 - Widok 
140603_2.0054 – Wola Chynowska 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Dokumentacja tego projektu, składająca się z: 

• rejestru gruntów 
• rejestru budynków 
• rejestru lokali 
• kartotek budynków 
• kartotek lokali 
• mapy ewidencyjnej 

opracowana została na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2052) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 
2019 r., poz. 393 ze zm) 
 

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego, ma prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać 
niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie 
z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z 
modernizacja ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. 

Strony proszone są o przybycie w wyznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi 
prawo do nieruchomości, dokumentami tożsamości oraz innymi mogącymi mieć znaczenie w sprawie.  

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie 

stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu 
opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. 

Po upływie terminu wyłożenia, 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 Grójecki ogłosi w dzienniku urzędowym Województwa 
Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. 

 
 

                                                                  STAROSTA GRÓJECKI 


