
GEODEZJA-PROJEKTOWANIE-USŁUGI Bobowa, 20.09.2021 r.
Leszek Stępień
ul. Węgierska 24, 38-350 Bobowa
18 35 35 345 kom. 696 229 499
e - mail: geodezja.stepien@gmail.com

właściciele/współwłaściciele/ 
użytkownicy wieczyści/
władający na zasadach samoistnego
posiadania działką 128

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych

zgodnie z:

§6 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 268 poz. 2663),
§31, §32, §33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390),
oraz §220 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2021 poz. 624 ze. zm.).

Zawiadamia się, że w związku z podziałem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka 118 (KI 1L/00114822/7) położonej w obrębie Chełmce (0001), gmina Strawczyn, 
dnia 21 października 2021 r. o godz. 11:00 w miejscu: na gruncie działki 128 
w Chełmcach zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia/ustalenia granic w/w 
nieruchomości z działkami sąsiednimi: 120 (K11L/00024253/9), 123 (K11L/00013495/7), 
124 (KI1L/00033914/7), 127 (KI1L/00023094/9), 128 (AN 2544/2005),
131 (KI 1L/00165289/0), 132 (KI1L/00025438/7), 261 (AN 6135/88)-obręb Porzecze. 
263 (K11 L/00010284/4)-obręb Porzecze, 264/3 (AN 767/2007)-obręb Porzecze, 
272 (brak tytułu prawnego)-obręb Porzecze, 253/1 (AN 3045/90)-obręb Porzecze, 
254 (KI1L/00101722/2)-obręb Porzecze, 255 (AN 20674/2016)-obręb Porzecze' 
256 (AN 9170/2020)-obręb Porzecze, 257 (AN 8540/83)-obręb Porzecze, 258 (NS 49/10)- 
obręb Porzecze, 259 (brak tytułu prawnego)-obręb Porzecze, 260 (AN 20674/2016)-obręb 
Porzecze, 262 (AN 7276/89)-obręb Porzecze, 267/1 (brak tytułu prawnego)-obręb Porzecze.

Pouczenie:

> W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach osobiście lub poprzez pełnomocnika.
> Przyjazd na koszt własny.
> Osoby biorące udział w czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic powinny posiadać dokument 

tożsamości lub pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania strony.
> Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety 

związanych z przyjęciem i ustaleniem granic (art.32 ust.1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2020, poz. 2052).

Informacja :

> W toku czynności przyjęcia i ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół.
> Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić -

według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. x
> Czynności terenowe dotyczą ustalenie linii prawego brzegu rzeki Bobrza - na dwosh odcinkach, w celu 

wydzielenia z działki nr 118 fragmentu nieruchomości niestanowiącgj już koryta ww, 'rzeki, w sąsiedztwie 
działek nr: 131, 132 w obrębie Chełmce w .gmm^Strjwczym 7 mgr iail ASJEaL Stępitó

GEODETA UPRAWNIONY 
uprawnienie nr 15^5ó wydane 
przez Glówn/rgo Geodetę Kraju 
'Warszawa, dnm>7.G5.1997 r.

/podpis Geodety/



GEODEZJA-PRÓJEKTOWANIE-USŁUGI Bobowa, 20 09 2021 r.
Leszek Stępień
ul. Węgierska 24, 38-350 Bobowa
18 35 35 345 kom. 696 229 499
e - mail: geodezja.stepien@gmail.com

właściciele/współwłaściciele/ 
użytkownicy wieczyści/
władający na zasadach samoistnego
posiadania działką 124

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych

zgodnie z:

§6 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 268 poz. 2663),
§31, §32, §33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390),
oraz §220 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2021 poz. 624 ze. zm.).

Zawiadamia się, że w związku z podziałem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka 118 (K11L/00114822/7) położonej w obrębie Chełmce (0001), gmina Strawczyn, 
dnia 21 października 2021 r. o godz. 11:15 w miejscu: na gruncie działki 124 
w Chełmcach zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia/ustaienia granic w/w 
nieruchomości z działkami sąsiednimi: 120 (KI1L/00024253/9), 123 (K11L/00013495/7), 
124 (KI1L/00033914/7), 127 (K11L/00023094/9), 128 (AN 2544/2005),
131 (K11 L/00165289/0), 132 (KI1L/00025438/7), 261 (AN 6135/88)-obręb Porzecze, 
263 (K11 L/00010284/4)-obręb Porzecze, 264/3 (AN 767/2007)-obręb Porzecze, 
272 (brak tytułu prawnego)-obręb Porzecze, 253/1 (AN 3045/90)-obręb Porzecze, 
254 (KI1 L/00101722/2)-obręb Porzecze, 255 (AN 20674/2016)-obręb Porzecze, 
256 (AN 9170/2020)-obręb Porzecze, 257 (AN 8540/83)-obręb Porzecze, 258 (NS 49/10)- 
obręb Porzecze, 259 (brak tytułu prawnego)-obręb Porzecze, 260 (AN 20674/2016)-obręb 
Porzecze, 262 (AN 7276/89)-obręb Porzecze, 267/1 (brak tytułu prawnego)-obręb Porzecze.

Pouczenie:

> W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach osobiście lub poprzez pełnomocnika.
> Przyjazd na koszt własny.
> Osoby biorące udział w czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic powinny posiadać dokument 

tożsamości lub pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania strony.
> Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety 

związanych z przyjęciem i ustaleniem granic (art.32 ust.1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2020, poz. 2052).

Informacja :

> W toku czynności przyjęcia i ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół.
> Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takięgo.nie można stwierdzić - 

według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
> Czynności terenowe dotyczą ustalenie linii prawego brzegu rzeki Bobrza - na dwóch odcinkach, w celu

wydzielenia z działki nr 118 fragmentu nieruchomości niestanowiącej już koryta ww. rzeki, w sąsiedztwie 
działek nr: 131, 132 w obrębie Chełmce w gminie Strawczyn. 7 mgr inż. Stępieją

GEODETA UPEWNIONY 
uprawnienie nr 1M56 wydane 
przez Głównego Geodetę Kraju 
Warszawa, dnia/v.GS.1997 r.

/podpis Geodety/


