P R O T O K Ó Ł

z wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych
dokonanego na podstawie art. 39 ust.1 / ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz.520 )

1. OKZPG ………………….. 
2. Identyfikator obrębu ………………………………..…………
3. Nazwa obrębu  ……………………………………………….
4. Oznaczenie wznawianych znaków geodezyjnych    ………………………………………………
5. Oznaczenie wyznaczanych punktów granicznych  ………………………………………………..
6. Numery działek, do których należą wznawiane graniczne / wyznaczane punkty graniczne ………………………………………………………………………………………………………
7. Geodeta sporządzający protokół ………………………………………………………………………………………………………
8. Oznaczenie dokumentów, na podstawie których dokonano wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych :

	………………………………………………………………………………………………..


	…………………………………………………………………………………………………


	…………………………………………………………………………………………………



Podpisy osób biorących udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych


Lp. 			                 	podpis                                      

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

……………………………………………………..
 / podpis geodety sporządzającego protokół/


9. Osoby biorące udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych:



Lp.

Imię nazwisko
Numer PESEL
Oznaczenie
dokumentu
tożsamości
Charakter, w jakim
występuje osoba bierze udział w czynnościach
Numery działek, z którymi  związana jest osoba wymieniona w kolumnie 2 
Wzmianka o dołączeniu do protokołu pełnomocnictwa osoby uprawnionej do udziału w czynnościach                
1
2
3
4
5
6

1







2







3







4







5









10. Podmioty, które pomimo prawidłowego zawiadomienia nie brały udziału w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Podpisy osób biorących udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych


Lp. 			                 	podpis                                      

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………


……………………………………………………..
 / podpis geodety sporządzającego protokół/



11. Opis sposobu stabilizacji lub markowania punktów granicznych:


 Lp     
 Oznaczenie punktu
     Sposób stabilizacji lub markowania punktu  
Uwagi






















12. Oświadczenia osób biorących udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych: 

Lp.
Imię nazwisko

Treść oświadczenia

1






2






3






4







5



Podpisy osób biorących udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych


Lp. 			                 	podpis                                      

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………


……………………………………………………..
 / podpis geodety sporządzającego protokół/


13. szkic wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych






























Podpisy osób biorących udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych


Lp. 			                 	podpis                                      

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………


……………………………………………………..
 / podpis geodety sporządzającego protokół/

14. W tekście protokółu dokonano następujących skreśleń i poprawek”

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

15. Niniejszy protokół został odczytany i podpisany.





Podpisy osób biorących udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych


Lp. 			                 	podpis                                      

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………

				………………………………………………………………………


……………………………………………………..
 / podpis geodety sporządzającego protokół/












