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ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach wyznaczenia, ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic 

Działając na podstawie art. 39 pkt. 1-5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 
1990), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 Nr 1429), oraz na podstawie § 31, § 32 i § 33 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(Dz.U. 2021 poz, 1390) i na podstawie § 6 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004, Nr 268, poz. 2663) zawiadamiam, że: 

w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 11.00 
zostaną przeprowadzone czynności związane z wyznaczeniem i okazaniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w 
ewidencji gruntów i budynków iub ustaleniem ich położenia, wyznaczających przebieg granicy działki nr 618 (obręb 0019 
Wincentów), z działkami sąsiednimi o numerach 609,612,615/1 i 620. 

Zapraszam strony zainteresowane - właścicieli przedmiotowych nieruchomości, 
do wzięcia udziału w przedmiotowych czynnościach 
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POUCZENIE 

1. Zawiadomione strony, proszone są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu, z wszelkimi dokumentami, jakie 
mogą być potrzebne przy ustalaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. 

2. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 
3. Informuję, że zgodnie z art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 

jednolity - Dz.U. 2021 poz. 1990): 
- nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, 

— w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody 
lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 


