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Na podstawie art. 7d i 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezy
j ne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.)
oraz§ 38 ust. 2 pkt 4 rozpo rządzen ia M inistra Rozwoj u Regionalnego
i Budown ictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynkó
w (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), zmienionego
rozporzą dzen i em Ministra Adminis tracji i Cyfryzac
ji z dnia 29 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551 ),
informuję o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebieg
u granic działek ewidencyjnych położonych
w gminie Kuźn ica dla obrębów podanych po n iżej w tabel i.
Wykonawca prac geodezyjnych: Okręgowe Przeds i ębiorstwo Geodezy
j no - Kartograficzne Sp. z o.o.
75-450 Koszalin, ul Zwycięstwa 140, teł. 94 342-64-01

rrg C50·26·32

Geodeta Upraw niony Tomasz Wołoszyn nr

uprawnień

zaw. 20769

Termin (d ata, godzina) rozpoczecla
c.zynn ości ustalenia granic

Numery dział ek

o br~b

201105_ 2.0003.102/4

M iejsce

rozpo czę cia czynn ości

ustalenia granic

ew idency jnv: 0003 - Bilminy i P a les!!na

23.11.20 18 godz. 12:00

Bilminy i Palestyn a 6A, 16-123 Kuźnica

obr~b ewidenc y jny : 0004 - C hre11tow ce

201105_2.0004.110/1

23.11.20 18 godz. 9:00

Chrepto w ce 17, 16-123 Ku ź n ica

GEODETA~RAWNIONY

Poucz en ie
Ustaleniu granic podlegają wyl ącznie wybrane odcinki granic dzialek.
W interesie Pana (Pan i) jest udzial w tych
Osoby bio rące udział w

czyn nościach

ustalaniu tych granic oraz koniecznie
- pelnomoc nictwo na

piśmie .

W przypadk u współwlas ności,
są

czynnośc i ach, osobiśc i e

wymienionych w p ierwszej kolumnie p owyższego zestawien ia.

lub przez swojego przedstawiciela.

ustalenia przebiegu granic, powinny posi adać dokumenty, które
posiadać

dokument tożsa mości, a w przypadku

występowania w

Dokument świadczący o pelnomoc nictwie jednorazowym zostanie
wspólużytkowan i a w ieczystego, małżeńsk iej wspólnoś
ci

mogą być

potrzebne przy

charakterze przedstawiciela

doł ączony

do akt.

ustawowej - uczestnikami postepowania

wszystkie strony (osoby).

Nieusprawiedliwione niestawie nnictwo stron nie wstrzvmuje czynnośc
i ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych.
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