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GK.6622.t7.2018 Kolbuszowa, 20 I 9-02-28

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Na podstawie ań.49 i art. 6l s 1 i s 4 oraz ań.ó2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze an.)'
rozpotz4dzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie glebomawczej
klasyfikacji $untów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200l r. w sprawię ęwidencji gruntów
i budynków (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu z urzędu
postępowania administracyjnego w spEwie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach,
na Inórych starosta Kolbuszowski zarządził przeprowadzenie modemizacji ewidencji
gruntów i budynków oraz na których nasĘpiły zmiany użytków $untowych.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasylikacji
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie ań' 7d

pktl, art.20 ust.3 i art.22 ust.l ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kaltograficzne (t' j. Dz. U. z20|'l r. poz.2|0l ze zm.), oraz przepisów rozporządzenia Rady
Minist!ów z dnia 12 wrześńa 2012 roku w sprawie glęboznawczęj klasyfikacji gruntów
(Dz.U. z 201 r. poz. 1246).

2. obszar objęty k|asyfikacją:
Klasyflkacją gruntóW zostaną objętę działki położone w obrębie Wo|a Raniźowska

gtrl. Raniżów oznaczotw tv: 1291 ' 2|3I' |693, |378, 2|63l|, |295n,2141' 340l ' 3406, 34n7 ,
3396, 3415, 1319/2, 1319/1, 1317, 1501, 1547 12,31, 53t2,211 4,

3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:
Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpocznie zebranie w dniu 02.05'2019 roku

o godz' 8 00 w budynku remizy oSP w Woli Ranźowskiej.

4. Hrrmonogram pru eprowadzenia k|asyfikacji gruntów:
Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 02.05.2019 r'

zgodnię z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia.
Szczegółowy porządek pŹeplowadzenia czynności klasyfikacyjnych w tęręnię zostanię
ustalony z zaintęręsowanymi osobami na zebraniu w dniu 02'05.2019 r.
Na podstawie wykonanych czynności klasyfikacyjnych w tęręnię upoważniony klasyfikator
opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawięrający mapę klasyfikacji
i protokół. Projękt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do
publiczoego wglądu w dniach od 04.0ó.2019 r. do 17.06.2019 r. Po tym terminie zostanie
wydana decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntó\ł. zawierająca
również informacje o sposobie rozpatrzęnia zastrzęi!ęi| zg|oszonych do projektu ustalenia
klasvfikaci i.



5. Imię i nazwisko k|asyfikatora:
Do przeprowadzeńa gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach modęmizacji

ewidencji gruntów i budyŃów upoważniony został Pan Tomasz Przeszłowski na podstawie
upowążnienia starosty Kolbuszowskiego nr oR.0,7'7.25.20|8 z dnia 09.07.20l8 r.
6. Zawiadomienie o miejscu i terminie wylożenia do publiczn€go wglądu projektu

ustalenia klasyfi kacjir
Na podstawie s 9 ust.l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku

w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U ' z 20|2 t. poz..|246) zawiaduniun, że
projekt ustalenia glebozmwczej k|asyfikacji gruntów z9$g!i9-lĘ!9ip!!-.d9
publiczneeo w okresie od 04.06.2019 r. do 17.06.2019 r. w Starcstwie Powiatowym
w Kolbuszowej pokój nr 22o, w godz. od 800 do 1500 z wyłączenięm sobót i ni€dziel.
Podczas trwania wyłożenia mogą być zgłaszane zasttzei.enia do projęktu ustalenia
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Pouczenia
l. stsoną przedstawiciel lub pełnomocnik ma obowiąz€k zawiadomić tut. organ o każdej znianie swoj€go

adresu zamieszkanią adresu do doręczeń lub siedziby(art'4l $ l Kpa)' w razie zaniedbania tego obowiązku
doĘczenie pisma pod dotychczaso\Y adres (rłykazany w erłidencji guntów i budynków) jest skuteczne'
a pismo pozostawia się w aklach sprawy ze skutkiem doĘczenia (art.4l $ 2 Kpa)'

2. Jef€li strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku
p€łnomocników, doĘcza się pisma ty|ko jednemu pełnomocniko*i' stfona może wskazźć takiego
pełnonocnika (ań'40 5 2 Kpa).

3' strona zamieszkała fa granicą |ub mająca siedzibę z^ g:tani.ą, jefe|i nie ustanowiła pełnomocnika do
prowadzenia spmwy ?amieszkałego w kmju, jest obowiązana wskazać w kaju pe}nomocnika do doręczeń,
chyba że doręczenię następuje za pomocą środków komunikacji e|ektroniczn€j. (art.40 ! 4 Kpa). w razie
niewskazania p€homocnika do doĘczeń przeznaczone dla t€j strony Pisma pozostawia się w aktach sprawy
ze skutki€m doręczenia (art'40 $ 5 Kpa)'

4. Pełnomocniki€m strony może być osoba
$ I Kpa).
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Otrzvmuia:
l. właścicie|e, uż},tkownicy wieczyści, władający działek objętych k|asyfikacją w8 odĘbnego

wykazu na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków'
wójt Gminy Raniżów - do wywieszenia na tablicy ogłosz€ń UŹędu Gminy w Raniżowle
sołtys wsi wola Raniżowska _ do wyrvieszenia na tab|icy ogłoszeń sołectwa wo|a Raniżowska
wydział oR wm. do wywieszenia na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Kolbuszowej
oraz na stronio intemetowej BIP,
c|eboznawca _ k|asyfi kator Tomasz Przeszłowski
Wykonawca modemizacji EGiB - firma GEOPOL s.c.
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załącznik do zawiadomienia -obwieszcfenia znak GK.6622.l7'20l.8

HARMONOGRAM

prac zwiazanvch z k|asvfikacia gruntów w ramach modernizacii ewidencii gruntów
i budvnków obrebu Wo|a Ranlżowska

1. Prace wstępne, pozyskanie materiałów koniecfnych do pżeprowadfenia k|asyfikacji, sporządzenie

wykazu działek i w|aścicieli wraf z adresamipod|a8ających k|asyfikacjiod ą'.08.2018 rdo 3t.01'2019 r.

2. zawiadomienie stron o czynnościach k|asyfikacji od 28'02.2019 .. do 05.03.2019 r.

3. Przeprowadzenie czynności k|asyfikac"yjnych z udzialem fawiadomionych stron w dniu 02.05.2019 J.

4. Komp|etowanie operatu z przeprowadzenia g|ebofnawczej k|asyfikacji 8runtów 03.05.2019..

do 15,05.2019 r.

5. Wylożenie projektu ustalenia g|eboznawczej k|asyfikacji gruntów w starostwie Powiatowym

w Ko|buszowej do wglądu osób zainteresowanych . (M.o6.2019 r. do 17.06'2019 r.

6. Wydanie declzji administracyjnych w sprawie klasyfikacji od 18.06.2019 r, do 28.06.2019 r.


