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ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia przebiegu granic działki w oparciu o § 6 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz.U,Nr 268 poz.2663) i w związku z art. 32 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30 poz. 163) oraz §38.4 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. 
(Lj. Dz.U. z 2017r, poz. 1990) 

Działając na podstawie z lecenia właściciela nieruchomośc i oznaczonej jako dz. nr 28,31,34 

położonej w BOLESLA WEK , gm. Żabia Wola, pow. grodzi sk i, woj. mazowieckie oraz zgłoszenia 

pracy geodezyjnej PODGIK.6640.2233.202 1 zaw iadamiam: 

- właśc icie la dz. 128 w m. Boleslawek 

że w dniu 14,09.2021 r. o godz. 13:00 wykonane będą w.w czynności geodezyjne dla dz. 28,31,34 

z działkami przy legającymi. 

W zw iązku z powyższym, jako za inte resowa nego. zapraszam do wzięcia udz iału w o pi sanych 

czynnościach w w/w terminie . 

Informacja 
W loku czynnosCl wznowienia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podzialowi 
sporządza się prolokół. Geodeta uprawniony przyjmuje granice wedlug iSlniejącego sianu 
prawnego, a je,W stanu takiego nie można stwierdzić - według sianu uwidocznionego w 
kataslrze nieruchomości. 

Nieusprawied/iwione niestawiefllliclwo stroll nie wstrzymuje czynności geodety 
związanych z przyjęciem granic (arl. 32 usl. 3 !;slawy z dnia 17 maja 1989 r. - prawo 
geodezyjne i kartograficzne Dz. U z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pÓŹII zm). 

Zawiadomieni wla,lciciele powinni stawić się w oznaczonym 
terminie osobiście lub poprzez swoich upoważnionych pisemnie przedstawicieli z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjęciu granic ich gruntów (np. dowody 
tożsamości, dokumenty potwierdzające Iyllll prawny do nieruchomo.5ci, dokumenty 
zawierające informacje o granicach albo zawierające inne elementy pozwalajqce na 
odlworzenie lub analizę przebiegu granic). 

Informacji i wyjaśnień udzie/a: Sylwester Owczarek tel. 601314 256 
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