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ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390 ze zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lesku nr: GN-I.6640.1.1074.2022 uprzejmie zawiadamiam, że w miejscowości Żubracze, gmina Cisna, powiat
leski, województwo podkarpackie odbędzie się ustalenie granic następujących działek w ramach realizacji prac mających na celu
modernizację drogi wojewódzkiej DW897 na odcinku Radoszyce-Cisna. W ramach prac będą ustalane odcinki granic niezbędne do
realizacji zlecenia.

Nr działki

data

godzina

0017.34/2

10.11.2022

12:45

0017.35/2

10.11.2022

13:00

0017.35/7

10.11.2022

13:15

0017.21/2

10.11.2022

13:30

0017.22/2

10.11.2022

13:30

0017.18

10.11.2022

13:45

0017.20/1

10.11.2022

13:45

0017.22/1

10.11.2022

13:45

0017.44/4

16.11.2022

09:30

0017.44/5

16.11.2022

09:30

0017.44/6

16.11.2022

09:30

0017.44/1

16.11.2022

10:00

0017.44/2

16.11.2022

10:00

0017.44/3

16.11.2022

10:00

0017.1

16.11.2022

10:30

0017.48

16.11.2022

10:30

0017.2/1

16.11.2022

10:45

0017.6/3

16.11.2022

11:00

0017.7/1

16.11.2022

11:00

0017.16/2

16.11.2022

11:20

W związku z powyższym jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych powyżej czynnościach i
stawienia się na gruncie osobiście lub poprzez upoważnionych pisemnie pełnomocników w miejscowości Żubracze na opisanej
powyżej działce w wyznaczonym powyżej terminie, gdzie przybyłym uczestnikom postępowania lub ich pełnomocnikom zostaną
przedstawione powody ich zawiadomienia oraz dokumentacja stanowiąca podstawę do ustalenia granic działek ewidencyjnych
objętych zgłoszeniem pracy geodezyjnej.
Miejsce spotkania z geodetami: przy drodze wojewódzkiej DW897 na swojej działce
Kontakt do geodetów podczas ustaleń granic: Wojciech NIEWIADOMSKI 503-142-352
Marek MOL 791-614-717
Pouczenie:
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Uczestnictwo przy czynnościach nie jest obowiązkowe lecz nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem
granic (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej -uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zawiadomieni właściciele powinni stawić się w oznaczonym terminie osobiście lub poprzez swoich upoważnionych pisemnie przedstawicieli ze wszelkimi
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich nieruchomości (np. dowody tożsamości, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do
nieruchomości, dokumenty zawierające informacje o granicach albo zawierające inne elementy pozwalające na odtworzenie lub analizę przebiegu granic).
Nie wyklucza się wcześniejszej obecności geodetów na gruncie i wykonywania pomiarów przygotowawczych.
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