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Nieznani z miejsca zamieszkania właściciele działki 537

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych
ujawnionych w ewidencji gruntów, ustalenia przebiegu granic działek oraz przyjęcia
granic nieruchomości
Na podstawie art.39 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2019 poz. 725 ze zm.) oraz na podstawie § 37 i 38 rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) oraz na podstawie § 6 ust.4 rozporzgdzenia
Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów
nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268 , poz. 2663) w zwigzku art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721) zawiadamiam,
że w dniu 4 maja 2020 w godz. ę45 - 1000 odbędg się czynności wznowienia znaków
granicznych, wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów,
ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości podlegajgcej
podziałowi położonej w obrębie geodezyjnym Brudki Stare gmina Wgsewo i oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 537
W zwigzku z powyższym jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w
opisanych czynnościach. Miejsce spotkania: na drodze przy swoich działkach.
Informuję, że dokonanie podziałów ww. nieruchomości zwigzane jest z budowg drogi
gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare.
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi
dokumentami, jakie mogq być potrzebne przy przejmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami
tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogq występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania
uczestnikami postępowania sq wszystkie strony.

wieczystego,

małżeńskiej wspólności

ustawowej -

Zgodnie z art. 32 ust. 3 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725) nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności
Wyciqg z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) § 38 ust. 4:
'W przypadku gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, o których mowa w ust. I, nie sq znani lub nie jest
znane ich miejsce zamieszkania, na wniosek wykonawcy starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 14 dni informacje, o których mowa w
ust. 2 pkt 1-3, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastqpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem
rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych."

