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ZAWIADOMIENIE
0 czynnosciach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Dziaajqc na podstawie ziecenie wIaciciela dzialki numer 218/10 obrçb Wola Ducka oraz
zgoszenia pracy geodezyjnej GK.III.6640. 1 . 2416.2022 zawiadamiam zainteresowane strony,
ze w dniu 02.08.2022 r. o godz. 12°° nastpi ustalenie przebiegu granic dzialki ewidencyjnej
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynkówjako dzia&a ewidencyjna numer 218/10 z dzia1k
ewidencyjn: 203 Obrçb Wola Ducka.

Spotkanie na dzialce nr 218/10.

(podpis geodety)

Pouczenie:
Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 381 poz. 454 z pón. zm.) konieczne jest
posiadanie dokumentu umozliwiajtcego ustalenie tosamoci osoby deklarujqcej swój udzial w tych
czynnociach oraz posiadanie dokumentów dotyczcych granic przedmiotowej nieruchomoci.
Jednoczenie informujç, ze nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynnoci
geodety i nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia. Udziat w wyej wymienionych
czynnociach lezy w interesie zawiadomionej strony.
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ZAWIADOMIENIE
0 czynnosciach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Dziatajc na podstawie ziecenie w1acicieIa dzialld numer 218/10 obrçb Wola Ducka oraz
zgloszenia pracy geodezyjnej GK.III.6640. I . 24 16.2022 zawiadarn jam zainteresowane strony,
ze w dniu 02.08.2022 r. o godz. 12°0 nas4pi ustalenie przebiegu granic dzia&i ewidencyjnej
oznaczonej w ewidencji gruntOw i budynków jako dzialka ewidencyjna numer 218/10 z dzia1k
ewidencyjnq: 203 Obrçb Wola Ducka.

Spotkanie na dzialce nr 218/10.
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2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 381 poz. 454 z pón. zm .) konieczne jest
posiadanie dokumentu umoIiwiajqcego ustalenie tosamoci osoby dek1arujcej swój udzial w tych
czynnociach oraz posiadanie dokumentów dotyczcych granic przedmiotowej nieruchomoci.
Jednoczenie informujç, ze nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynnoci
geodety i nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia. Udzial w wyej wymienionych
czynnociach lezy w interesie zawiadomionej strony.

