Siedlce, 2021-02-22

G.6640.275.2021
Właściciel nieustalony

ZAWIADOMIENIE
o wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych ujawnionych
w ewidencji gruntów o ustaleniu przebiegu granic działek oraz przyjęciu granic nieruchomości

Na podstawie art.39 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 276 z póź. 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 2016 r. poz. 1034) oraz na podstawie § 6 ust.4 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów
nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268 , poz. 2663) uprzejmie zawiadamiam, że 25 marca 2021
o godz. 11.00 we wsi Chodów, gmina Siedlce, nastąpi wznowienie znaków granicznych,
wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów, ustalenie przebiegu granic
działek i przyjęcie granic nieruchomości, dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr
1125/1, 1125/2, 1123/2 położonych w obrębie 142608_2.0004 Chodów.
Działka 1274/2 nie ma ustalonego właściciela i sąsiaduje z w/w działkami, w związku
z powyższym jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
Pouczenie:
Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
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.39 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.U. 2020 poz. 276.
z póź. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
Zgodnie z § 38 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016 r. poz. 1034):
1) zawiadomiony ma obowiązek posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości,
2) udział w czynnościach ustalenia granic działek leży w interesie zawiadomionego, nieusprawiedliwione
niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
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