Siedlce, dn. 2020.10.07

Wykonawca Prac Geodezyjnych:
Marcin Dybowski Usługi Geodezyjno - Projektowe GEOEXPERT
08-110 Siedlce, ul. Krótka 3, tel. (25) 740-71-82
Praca zgłoszona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach
pod oznaczeniem: PODGiK 6640..3203.2020
właściele/ władający działką
nr 731 w m. Łączka gm Kotuń
ZAWIADOMIENIE
o czynności ustalenia/ przyjęcia granic nieruchomości

Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /t.j. Dz.U.z 2020 r
poz.276 z późn. zm./ art 39 ust 3, oraz art 32 ust. 3 uprzejmie zawiadamiam właścicieli/władających działką
położoną w miejscowości Łączka gm. Kotuń o numerze ewidencyjnym 731
o czynnościach ustalenia/przyjęcia granic ww. działek ewidencyjnych w związku z ich podziałem.
Rozpoczęcie czynności ustalenia/przyjęcia granic działek nastąpi

NA GRUNCIE

w dn. 10.11.2020

(wtorek) o godzinie 09.00
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego upoważnionego
przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach przyjęcia granic powinny posiadać dokument
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 niewzięcie udziału w w/w czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich
przeprowadzenia
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w czynnościach
przyjęcia granic działki.
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POUCZENIE:
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być
potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z
ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. W razie niemożności wzięcia
udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu może występować zastępca, mający ku
temu odpowiednie pisemne pełnomocnictwo. Podstawa prawna:
Art. 32 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2020r, poz. 276 z
późn.zmn.)
Niniejszy podział ma na celu wydzielenie działek przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego zgodnie z
Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych /t.j. Dz.U. z 2018 r poz 1474 z późn. zm./

