Siedlce dn. 07.10.2020r.
Wojciech Zawadzki
(Nazwisko i imię geodety)

Nr upr. zawod. 10631 zakres 1,2
Ozn. Kanc. PODGIK.6640.241.2020
tel. 509-033-913

Właściciele/użytkownicy
wieczyści/dzierżawcy

działek nr 974, 975/13, 975/14,
975/19, 976/4, 976/9, 1323
położonych w obr. Kotuń
gm. Kotuń

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia\wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia/przyjęcia granic
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r poz. 276 z późn. zm.) oraz na podstawie § 37 i 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 poz 393 t.j.)
uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.11.2020 o godz. 09:00 zostanie przeprowadzone ustalenie\wznowienie\
wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości oznaczonej jako dz. 11-975/14 położonej w obrębie
ewidencyjnym 0011 Kotuń.

jednocześnie informuję, że
w związku § 6 ust.5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r Nr 268,poz.2663) bezpośrednio po czynnościach
wznowienia/wyznaczenia/ustalenia punktów granicznych nastąpi przyjęcie granic w/w działki do podziału.

Zainteresowani proszeni są o stawienie się na swojej działce w dniu 17.11.2020 o
godzinie 09:00.

mgr inż. geodeta Wojciech Zawadzki
........................................................
podpis geodety

POUCZENIE:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi
dokumentami, jakie mogą być przydatne przy przyjmowaniu granic ich gruntów wraz z dokumentem tożsamości.
Informuję, że osoby zawiadomione niniejszym pismem mogą brać udział w w/w czynnościach osobiście lub przez
swoich przedstawicieli. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami
postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jednolity Dz.U. z
2020 r poz. 276), nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
Informacja dot. sprawy: tel 509-033-913

