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(wykonawca prac geodezyjnych)

KERG GKN.6640.789.2015
Praca zgłoszona W Powiatowyrn Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej iKartog1'aficznej
w Busku-Zdroju

- właściciel działki numer 535
Zagórzany
Solec Zdrój

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 38 ust. I rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego ißudowníctwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencjigruntów I
budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), w zw. z art. 32 ust. I-4 i art. II usfawy z I7moja 1989 r. - Prawo geodezyjne r' Itartograficzne (tekstjedn. Dz.U.

z 2010 rz Nr 193, poz 1287 ze zm.)

Zawiadamiam Panią, że W dniu 12.06.2015 roku o godzinie 10.00 w miejscowości Zagórzany zostaną
przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 545 dla
której w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju założona jest księga wieczysta z działką sąsiednią
numer 535 przez geodetę mgr inż. Zbigniewa Pająka mającego uprawnienia zawodowe nr 1519, W zakresie nr 2, o
którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287 ze zm.), prowadzącego działalność gospodarcząw rozumieniu art. 11 wymienionej stawy.
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Pouczenie
W interesie Pani jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela (art. 96 k.c.)..
Nieusprawiedliwione níestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety - art. 32 ust. 3 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartogmficme (tekst jedn. Dz.U. 2 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze n'rr.).
Zawiadornieni właściciele nieruchomości proszeni sąo przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być
przydatne przy wykonywaniu czynności ustalenia granic działek ewídencyjnych oraz dokumentami potwierdzaiggfmi ich tożsamość.
W przypadku współwlasności lub wspólużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej, itp. - uczestnikami postępowania są wszystkie
strony mające tytul prawny do nieruchomości.
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