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ZA WlADOMIENIE 
o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchom<?ści 

Na podstawie §39 ust. I, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. , Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2101), §38 ust. I i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(Dz. U. z 2016 r., poz. \034 z późno zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK 
w Grodzisku Maz. pod numerem PODGIK.6640.2976.2021, działając na podstawie zlecenia właściciela 

uprzejmie zawiadamiam, 

że w związku ze wznowieniem granic działek ewidencyjnych nr 771/2,775/5, 775/3, 775/4 położonych 
w obrębie ewidencyjnym 0002 Budy Grzybek, gmina Jaktorów, w dniu 14.08.2021 r o godz. 1100 na gruncie 
rozpoczną się na gruncie czynności przY.ięcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów 
jako działki nr 771/2,775/5,775/3,775/4. W związku z powyższym, jako zainteresowanych zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

zainteresowani: 

właściciele dz. ew. nr 778 położonej w obrębie 0002 Budy Grzybek 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Rady Ministr6w z dn. J 7 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu i sporządzania i 
rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (DZ. U. Nr 25) 
Ustawa Prawo Geodezyjne j Kartograficzne dn. /7 maja 1989 r. Art. 32 
Pkt 1.- "nieusprawied/iwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety" 
Pkt 2.: "W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia 
pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiqca" 
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