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WŁAŚCICIELE / WŁADAJĄCY DZIAŁEK 
- zgodnie z wykazem działek 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 
 Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021 poz.1390 z późn.zm.) oraz w oparciu o zlecenie 

na podział pod wydzielenie drogi,  

uprzejmie zawiadamiam o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

położonych w miejscowości BIAŁKI gmina Siedlce. 

Czynności zostaną podjęte w związku z podziałem pod wydzielenie drogi. 

 

Rozpoczęcie w/w czynności, dotyczących Państwa działek, nastąpi NA GRUNCIE  

(na wskazanej działce, początek spotkania od strony rowu) w następującym terminie szczegółowym: 

 

w terenie w dniu: 2023-02-28 (wtorek) , w godzinach: 11:00 / 13:00 
– zgodnie z załączonym WYKAZEM DZIAŁEK 

 
 
 W interesie Państwa jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

upoważnionego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic 

działek i przyjęcia granic nieruchomości powinny posiadać dokument umożliwiający ustalenie 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – PEŁNOMOCNICTWO na 

piśmie. Dokument  świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.  

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – 

uczestnikami są wszystkie strony.  

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 

  
 

 
mgr inż. geodeta Juliusz Mitelski 

upr. GGK 16579 
 
 

POUCZENIE:  
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu z ewentualnymi 

dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu procedury ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości oraz z 
dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic przez 
właściciela nieruchomości, w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem - art. 96 kodeksu 
cywilnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360). 

 


