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ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych

Na podstawie § 32.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 
2021.1390 z 30.07.2021 r.) na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej o identyfikatorze GK.lll.6640.1.2163.2022 zawiadamia się, że w dniu: 

24.08.2022r. od godziny 14:30 będą przeprowadzane

czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 192 położonej w obrębie RUDNIK, gmina OSIECK 
z działkami sąsiednimi nr 77,190,191,193,195,445

W interesie właścicieli/samoistnych posiadaczy ww. działek leży udział w czynnościach ustalenia granic.

Zaprasza się osoby zainteresowane do udziału w ww. czynnościach.

Prosimy o stawienie się pod adresem RUDNIK OSIECKA 29 działka 192 o godzinie rozpoczęcia czynności.

Pouczenie
Zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 139)

1) Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotów zawiadomionych.
2) W celu umożliwienia ustalenia tożsamości osoby deklarującej swój udział w czynnościach ustalenia granic osoba ta powinna posiadać dokument 

umożliwiający jej identyfikację. Osoba reprezentująca osobę zawiadomioną powinna dodatkowo posiadać pisemne pełnomocnictwo.
3) Zawiadomiona osoba proszona jest o przybycie w wyznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy określeniu 

granic ich gruntu (np. mapy, wyrysy, Akty Własności Ziemi).
5) Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie będzie stanowić przeszkody do przeprowadzenia czynności granicznych (art. 32 ust. 3 ustawy 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 1989 Nr 30, poz.163)
6) W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika 

-  nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 1989 Nr 30, poz.163)
Zawiadomieni właściciele proszeni są o wcześniejsze odszukanie wszystkich oznakowanych punktów załamania granic działki w terenie celem okazania 
geodecie. Okazane znaki graniczne zostaną pomierzone.
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