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ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek

Na podst. §38 ust.l rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r. poz. 1034 z późn. 
zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Rawie Mazowieckiej, działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 99, 
położonych w obrębie Grabice, gminie Cielądz, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu 
granic nieruchomości, w dniu 09.04.2019r. o godz. 11.00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z 

ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 115, 98, 94, 100.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
USłUSI GFW.cmO - PROJEKTOWE 

j e k Grad . 
lilaki ilawska ul. Mickiewicza 28/26 

tel. @07 4\ł7 829, 507 109 024
REG MO?995-141 -50-73

(kierownik prac geodezyjnych)

POUCZENIE
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety - art. 32 ust. 3 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje 
czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnictwa - nie dłużej jednak niż na okres miesiąca - art. 32 ust. 4 ustawy z 
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być 
przydatne przy wykonaniu czynności przyjęcia granic oraz z dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności 
lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty - uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do 
nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości przez właściciela 
nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.)


