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Wrocław, dn. 21.04.2022 r.
Teresa Pomian

(Nazwisko i imię geodety)

Nr upr. Zawod. 4871 (1, 2)
tel. 500 843 266
Sz.P. Właściciele, władający, użytkownicy,
posiadacze samoistni i spadkobiercy działki
nr 686, obręb Gwoździce, Krapkowice – obszar wiejski
ZAWIADOMIENIE
do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia
punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 922),

Art.39, ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1990) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej
przyjętego w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach - identyfikator zgłoszenia
GK.6640.1.221.2022, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.05.2022 r. odbędzie się
ustalenie/wznowienie granic działek ewidencyjnych oznaczonych geodezyjnie jako:
- 686 AM 1 KW 23071
Rozpoczęcie czynności nastąpi o godz. 12:00 przy wjeździe na posesję, na której
znajdują się stawy rybne, naprzeciwko posesji przy ul. Opolskiej 59 w Gwoździcach
(załącznik graficzny).
W interesie Pana/i jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego
przedstawiciela.
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument
tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do
akt.
Nieusprawiedliwione nie wzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich
przeprowadzenia.
Sporządziła:
Teresa Pomian
Nr upr. Zawod. 4871

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, że Państwa dane
osobowe zostały pozyskane w ramach zgłoszenia prac geodezyjnych nr ID: GK.6640.1.221.2022 w celu przeprowadzenia zaleconych prac
geodezyjnych. Dane te zostaną wykorzystane tylko w ramach niniejszego opracowania i podlegają ochronie.
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