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     ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych 

(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne – t. j.  Dz.U.2020, poz. 276 z późn. zmianami) 
oraz 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji  

gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z 17.05.1989r. – Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne – t. j.  Dz.U.2020, poz. 276 z późn. zmianami.) 

 
Działając na podstawie zlecenia właściciela dz. ew. 30 w obrębie Smoły gm. Zakroczym 

oraz zgłoszenia roboty geodezyjnej PODGiK.6641.1278.2020 
w związku z wykonaniem podziału tej nieruchomości, zawiadamiam Pana (Panią) 

że w dniu 7.08.2020 r. o godz. 9.00 

w Smołach zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych 
działki ew. 30. 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia 
udziału w opisanych czynnościach. 

 
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 osoby prawnej występuje osoba upoważniona. 
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 z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (DZ. U. Nr30, poz.163 z późn. zm.) nie 
usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 

 
 
 
 
 

 
Geodeta uprawniony 
Joanna Ruszkowska 
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