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wykonawca prac geodezyjnych

Z A W I A D O M I EN I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych ,wznowienia znaków
granicznych
Na podstawie art 33 .rozporządzenia ministra rozwoju , pracy i technologii w sprawie ewidencji gruntów
z 27.07.2021 poz.1390,art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 2052 i 2021 poz. 922) ,

oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krapkowicach identyfikator zgłoszenia
GK.6640.1.1696.2021 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28.12.2021 r. (wtorek) od godz.
10:00
w miejscowości Moszna obręb nr 0006,gmina Strzeleczki, zostaną
przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej ,wznowienia
znaków granicznych nieruchomości , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działki nr 212 i 88 AM 1.
Spotkanie w miejscu: Moszna ul. Leśna za budynkiem nr 40.
Otrzymują właściciele/ władający n/w działek:
1. nr 212,88,59,65
2. nr 90,91,92,93,94,99
3. nr 78,81,86,95,97,98,101,102
4. nr 70,85
5. nr 72,84
6. nr 76,89
7. nr 66,67/1,68,71,74,96
8. nr 79
9. nr 77
10. nr 83
11. nr 67/2
12. nr 60
13. nr 73
14. nr 80
15. nr 121
16. nr 82
17. nr.87, 100
18. nr a/a
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie
mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są
wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. z 2020., poz. 276 z poź. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety a w razie
usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia
pełnomocnika – nie dłużej jednak niża na okres jednego miesiąca.
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