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Z A W I A D O M I E N I E 

 
 Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej GKK.6640.3100.2021zarejestrowanej  

w Starostwie Powiatowym w Kłobucku zawiadamiam, że w dniu 03 czerwca 2022 r.  

o godzinie 09.00 nastąpi: 

  

1. wznowienie znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych na podstawie art. 39 ust. 3/5 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1990) lub/i 

2.  ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych na podstawie § 32 rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r.(Dz. U. z 2021 r., poz. 1390) lub/i 

3.  przyjęcie granic nieruchomości na podstawie §6, §7 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. nr 268 z 2004 r. poz.2663). 

 

Rozpoczęcie w/w czynności nastąpi w Kamińsku 64 (punkt zborny) 

i dotyczy działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 

- 365 , obrębu Kamińsko (Id. dz. 240608_2.0007.365) 

 z działką: 

- 366, (Id. dz. 240608_2.0007.366) 

będącą Pań własnością. 

  

POUCZENIE 
  
 Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób 

nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990) nie usprawiedliwione niestawiennictwo 
stron nie wstrzymuje czynności geodety. 

Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotów zawiadomionych. 

W celu umożliwienia ustalenia tożsamości osoby deklarującej swój udział w czynnościach ustalenia granic osoba ta 
powinna posiadać dokument umożliwiający na jej identyfikację. Osoba reprezentująca osobę zawiadomioną powinna 

dodatkowo posiadać pisemne pełnomocnictwo. 

Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia. 
 

          mgr inż. Jarosław Wawrzyn 
          Geodeta uprawiony, świadectwo nr 10864 

 

 

 


		2022-05-14T11:19:58+0200
	Jarosław Stefan Wawrzyn




