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ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej
Działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości położonej w gminie Kobiele Wielkie, w obrębie
Kobiele Male oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 186 w związku z jej podzialem, na podstawie
art.32 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz.725) w związku
z art.39 wyżej wymienionej ustawy, oraz § 37, § 38 i § 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.1034 ze zm.) w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w
związku z § 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziałów nieruchomości (Dz.U.z 2004r. nr 268, poz.2663) uprzejmie zawiadamiam

że w dniu 18.10.2019r.

o godz.9" w miejscowości Kobiele Male nr 32 zostaną przeprowadzone na gruncie czynności ustalenia przebiegu
granic i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości t.j. działki nr 186 z działkami sąsiednimi nr 1231, 1232 położonymi
w obrębie Kobiele Male, gmina Kobiele Wielkie będącymi w posiadaniu samoistnym Pana Wacława Marczaka.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
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Pouczenie:
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu z wszelkimi dokumentami, jakie mogą
być przydatne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności
lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony, mające tytuł
prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożności wzięcia udziału w czynnościach przyjęcia granic przez właściciela nieruchomości w
jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem ( art. 96 k.c. ).
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety — art.32 ust 3 Ustawy z 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jed. Dz.U.z 2019r. poz.725).W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje
czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika — nie dłużej niż na okres jednego miesiąca — art.32 ust.4 Ustawy
z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U.z 2019r.poz.725).
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