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ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

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 dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu/ustaleniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 62b z Państwa nieruchomością 

stanowiącą dz. 211/3(obr.0001).  

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

Miejsca i terminy spotkań: 

16.02.2021r. godz. 15:00 : Pomiechówek, ul. Warszawska 49 (parking marketu Dino) 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           11.01.2021r. 
                      

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 

poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 

nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 

pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 

postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 

poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 

przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.1390.2020 jest wyznaczenie/ustalenie wybranych punktów granicznych 

drogi krajowej nr 62b. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (211/3(obr.0001)) zostaliście 

Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia. 


