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ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic
W związku z realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Aleksandrówek, Jamy, Janów,
Jastrzębia, Kadzidłowa, Kępina, Kobyle, Olszewa, Osiny, Ostrówek, Srebrna PGR, Pieczew, Pokrzywnia,
Polamy, Smardzew, Srebrna z Grabowa, Srebrna z Sobótki, Stanisławki, Żrebięta, gmina Grabów, pow.
łęczycki, woj. łódzkie
Na podstawie §38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zm. );

ZAWIADAMIAM
że w dniu, godzinie i na działkach wyszczególnionych w poniższym zestawieniu zostaną przeprowadzone na
gruncie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w województwie wielkopolskim, pow. kolskim:
- gminie Dąbie obręby Lisice(17) , Rośle(19)
- gminie Olszówka obręby Dębowiczki(2)
Czynności dotyczą wyłącznie ustalenia linii granicznej pomiędzy powiatami łęczyckim i kolskim.
-----------------------------------------------------Gmina Dąbie------------------------------------------------------nr
obrębu

nr dz.
ewid

data
spotkania

czas
spotkania

17

26

10.05.2021

12:00-13:00

17

21

10.05.2021

12:00-13:00

17

56

10.05.2021

11:00-12:00

17

25

10.05.2021

12:00-13:00

17

22

10.05.2021

12:00-13:00

17

19

10.05.2021

12:00-13:00

17

7/8

10.05.2021

13:00-14:00

17

7/9

10.05.2021

13:00-14:00

19

154/1

10.05.2021

14:00-15:00

19

156/1

10.05.2021

14:00-15:00

-----------------------------------------------------Gmina Olszówka---------------------------------------------------nr
obrębu

nr dz.
ewid

data
spotkania

czas
spotkania

2

25

13.05.2021

14:00-15:00

2

25

14.05.2021

11:00-12:00

Rozpoczęcie czynności odbędzie się na przedmiotowych działkach.
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Jednocześnie informujemy, że harmonogram wszystkich czynności w postaci załącznika graficznego jest dostępny w
Sołectwie wsi Kadzidłowa i Ostrówek oraz na stronie internetowej www.geodezja-piotrkow.pl
Pouczam o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w czynnościach ustalenia
przebiegu granic oraz informuję, że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie stanowi
przeszkody do ich przeprowadzenia, zgodnie z § 38.2.3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. zm.).
Zawiadomieni właściciele powinni stawić się w oznaczonym terminie osobiście lub poprzez swoich upoważnionych pisemnie przedstawicieli ze wszelkimi
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic przedmiotowych nieruchomości, w tym dowody tożsamości, dokumenty potwierdzające
tytuł prawny do nieruchomości, dokumenty zawierające informacje o granicach albo zawierające inne elementy pozwalające na odtworzenie lub analizę
przebiegu granic.
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