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Właściciel lub władający
działką nr 278
położoną we wsi Jagodnia
Gmina Siedlce

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/
ustalenia przebiegu granic działki nr 210, 211
Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne”
(Dz.U. Z 2020 r. poz. 276 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia
Ministra

Rozwoju

Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2019, poz. 393 t.j.)

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.07.2020r. o godz. 16.30 nastąpi wznowienie znaków
granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek 210, 211 z
działką sąsiednią nr: 278 położonych we wsi Jagodnia, Gmina Siedlce.
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie w charakterze
zainteresowanego i wzięcia udziału w czynnościach wznowienia znaków granicznych/
wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działki. Granice nieruchomości
zostaną wyznacznone według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
POUCZENIE
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w czynnościach wyznaczenia punktów/wznowienia znaków granicznych/ustalenia
przebiegu granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze
przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie
dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron
nie wstrzymuje czynności wyznaczenia punktów/wznowienia znaków
granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i nie stanowi przeszkody do wprowadzaniu zmian w
rejestrze gruntów.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.z 2020 r. poz. 276 t.j. Z późn. zmianami)
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz. U. z 2019, poz. 393 t.j.)

geodeta uprawniony
Iwona Ekielska
nr upr zaw 23093

EL-GEO USŁUGI GEODEZYJNE ŁUKASZ EKIELSKI
os.LeonaKlimeckego 13/23, 21-400 Łuków
e-mail: elgeo@o2.pl,

tel. Do kontaktu: 517-651-531

