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Nieznany właściciel działki nr 277

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic
nieruchomości
Na podstawie §6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663), zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z późn. zm.) oraz z §38 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r, w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U z 2019 r. poz. 393) i zgłoszeniem pracy w PODGiK w Kole pod nr GK.6640.163.2021, zawiadamiam, że
25.02.2021 r. godz. 09:30
/dokładna data: dzień-miesiąc-rok, godzina/

Zalesie-Kolonia 67, 62-660 Zalesie-Kolonia
/miejsce rozpoczęcia czynności/

zostaną przeprowadzone czynności w celu ustalenia przebiegu i przyjęcia granic działek/działki*
ewidencyjnych/ewidencyjnej* oznaczonych/oznaczonej* zgodnie operatem ewidencyjnym prowadzonym
przez Starostę Powiatowego numerami/numerem* 300904_5.0025.AR_1.277
położonych/położonej* w obrębie Zalesie, pow. kolski.

Pouczenie
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z późn. zm.):
- nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w czynnościach geodety nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia,
- w przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia
pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.
Zgodnie z §38 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.):
- w celu umożliwienia ustalenia tożsamości osoby deklarującej swój udział w czynnościach ustalenia granic osoba ta powinna posiadać
dokument umożliwiający na jej identyfikację,
- udział w czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic leży w interesie podmiotu, a nieusprawiedliwione niestawiennictwo
stron nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

