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ZAWIADOMIENIE
o wznowienia znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych
Na podstawie art. 32 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dnia 13 październik 2017 r. (Dz.U. 2017
poz. 2101), w związku z § 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z
późn. zmianami)
zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych /
wyznaczeniu punktów granicznych działek ewidencyjnych stanowiący pas drogowy drogi DK61.
Poniższa tabela stanowi wykaz działek sąsiednich graniczących z pasem drogowym na których zostaną
przeprowadzone czynności. Miejsce rozpoczęcia czynności stanowi przedmiotowa działka
działki sąsiednie graniczące z pasem drogowym
nr działki
obręb
gmina
222
Piątnica Poduchowna
Piątnica
27/1
Piątnica Poduchowna
Piątnica
143
Piątnica Poduchowna
Piątnica
452
Czarnocin
Piątnica
29/1
Górki - Sypniewo
Piątnica
175
Górki - Sypniewo
Piątnica
52/2
Górki - Sypniewo
Piątnica
104/1
Kobylin
Piątnica
246
Kobylin
Piątnica

data
wznowienia
14.09.2018
14.09.2018
14.09.2018
14.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
18.09.2018
18.09.2018

godzina
08;00
08;00
08;00
12;00
11;00
14;00
14;00
09;00
09;00

Informacja
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z
wymienionymi czynnościami (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 13 październik 2017 r. – prawo geodezyjne i
kartograficzne tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2101.) Zawiadomieni właściciele powinni stawić się w oznaczonym
terminie osobiście lub poprzez swoich upoważnionych pisemnie przedstawicieli z dowodem tożsamości,
dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do nieruchomości, oraz inne dokumenty zawierające informacje o
granicach albo zawierające inne elementy pozwalające na odtworzenie lub analizę przebiegu granic. Dokument
świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W przypadku współwłasności,
współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie
strony.
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