
 

 

 
Starosta Rawski                                                             Rawa Mazowiecka 6-02-2023 r. 
GG.II.6641.4.2.2021 
                                              
                                                         INFORMACJA 
 
 
Na podstawie art. 24 a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i 
kartograficzne ( Dz. U. 2021 poz.1990 t.j.) zwanej dalej ustawą, 
 
                                       STAROSTA RAWSKI INFORMUJE 
 
że w lokalu nr 112 ( I piętro – Sala Konferencyjna) w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Rawie Mazowieckiej przy ulicy Plac Wolności 1  w terminie od 21 lutego 2023r. do 13 marca 
2023r. w godzinach pracy Starostwa (8 00-1600  poniedziałki, środy, czwartki; 8 00-1700  
wtorki; 800-1500 piątki), zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu 
opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, opracowany w ramach modernizacji 
ewidencji gruntów, budynków i lokali  na obszarze  jednostki ewidencyjnej  
gmina Biała Rawska, obręby ewidencyjne: 

101302_5.0010 CHRZĄSZCZEW 

101302_5.0011 CHRZĄSZCZEWEK 

101302_5.0053 ZAKRZEW 

oraz gmina Sadkowice obręby ewidencyjne: 

101306_2.0014 NOWE SADKOWICE 

101306_2.0024 SADKOWICE 
powiat rawski, województwo łódzkie. 
Modernizacja prowadzona jest w trybie art.24a prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
Dokumentacja w/w projektu  składa się z: rejestrów budynków i lokali, kartotek budynków i lokali, 
rejestrów gruntów, map ewidencyjnych. Prace geodezyjne  związane z modernizacją ewidencji gruntów 

i budynków wykonała firma "Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. ul. Biograficzna 

2  01-991 Warszawa". 
Zgodnie z art.24 a ust.6  ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, 

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. W interesie zainteresowanych leży 

skorzystanie z tego prawa, aby na tym etapie postępowania wyeliminować ewentualne błędy i 

nieprawidłowości. Projekt operatu opisowo-kartograficznego zostanie udostępniony za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej po adresem: https://bip.powiatrawski.pl/2997,modernizacja-egib-

gmina-biala-rawska-czesc-14-powiat-rawski-chrzaszczew-chrzaszczewek-zakrzew-nowe-sadkowice-

sadkowice oraz: https://bip.powiatrawski.pl/2999,modernizacja-egib-gmina-sadkowice-czesc-14-

powiat-rawski-nowe-sadkowice-sadkowice  

Zgłoszone ewentualne uwagi i wnioski do projektu operatu zostaną rozstrzygnięte, a zgłaszający uwagi 

zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia uwag. Po rozpatrzeniu uwag dane objęte 

modernizacją zawarte w projekcie operatu podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i 

budynków. Informację o tym Starosta Rawski ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.         

  

 w/z STAROSTY  
 

   Jacek Otulak  
  WICESTAROSTA 

Dokument podpisany elektronicznie 
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Otrzymują: 

1. Urząd Miasta i Gminy w  Białej Rawskiej  
2. Urząd Gminy w Sadkowicach 
3. Sołtysi modernizowanych obrębów w celu powiadomienia mieszkańców wsi w sposób  

zwyczajowo przyjęty: 
    Gmina Biała Rawska 

1) Krzysztof Krajewski  Chrząszczew 
2) Krzysztof Lesiak  Chrząszczewek 
3) Hanna Bogucka  Zakrzew 

Gmina Sadkowice 
1) Rafał Kądzioła   Nowe Sadkowice 
2) Regina Redlisiak  Sadkowice 

 
1. a/a 

 

Informację zamieszczono: 

1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej  
2. BIP Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 

1) https://bip.powiatrawski.pl/2997,modernizacja-egib-gmina-biala-rawska-czesc-14-powiat-rawski-
chrzaszczew-chrzaszczewek-zakrzew-nowe-sadkowice-sadkowice 
2) https://bip.powiatrawski.pl/2999,modernizacja-egib-gmina-sadkowice-czesc-14-powiat-rawski-nowe-
sadkowice-sadkowice 

3.  Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej 
4.            Tablica ogłoszeń Urzędu  Gminy w Sadkowicach  
5.            Prasa o zasięgu krajowym i lokalnym 
6.            Rządowy serwis GUGiK  www.geoportal.gov.pl 
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