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ZA WIADOMIENIE

Działajgc na podstawie zlecenia właścicielki działki nr 37 położonej w obrębie 
Drogowle oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej numer GN-III.6640.6592.2021, w Powiatowym 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, zawiadamiam, że w dniu 
09.10.2021 o godzinie 09:00 w miejscowości Drogowle przeprowadzone zostang czynności: 
wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu 
granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków dla działki numer 37 
położonej w obrębie Drogowle, gmina Raków, która to objęta jest^^^^^^BI^B

W zwigzku z powyższym, jako stronę zapraszam do wzięcia udziału w opisanych powyżej 
czynnościach.
Proszę o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie na działce nr 37 w obrębie Drogowle od 
strony południowej przy drodze gminnej.

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, Jakie mogq być 
potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogq występować odpowiednio 
upoważnieni pełnomocnicy. Udział w wyżej opisanych czynnościach leży w interesie strony.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania sq wszystkie 
strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności.

PODSTAWA PRAWNA ZAWIADOMIENIA O CZYNNOŚCIACH:
-ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków: § 32 ust. 1 oraz Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
-wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, punktów granicznych: art.39 ust.3 
z dnia 17.05 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z późniejszymi zmianami.
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