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                                                                                                            Marian Chili ński 
                                                                                                        Uniszki Zawadzkie   

                                                                                                 06-513 Wieczfnia Ko ścielna 
                                                                                           
                                                                                                

           Z A W I A D O M I E N I E 
      o czynno ściach:  

 
a) przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi 
b) ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

     Na podstawie: 
ad.  a) – RRM z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów   
       nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i  
      Technologii z dnia 07 072021 r. w  sprawie standardów  technicznych (Dz. U. 2021 poz. 1304). 
ad. b) - &33 ust. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 07 2021 r. w  
      sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz.1390). 
 
                                                            zawiadamia 
że toczy się postępowanie o ustalenie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  
nr 277 PL1M/00043050/0 będącej własnością (w użytkowaniu wieczystym) Teresa i Marian Chilińscy 
małż. położonej Uniszki Zawadzkie  w związku z tym w dniu 
………………….................................................. o godzinie ………………..................  przeprowadzone 
zostaną na gruncie czynności: 
a) przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi 
b) ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
      między nieruchomościami , oznaczonymi numerami działek 276, 270/3  
      
      a działką nr  277 
 
  

                                                                                ……………………………………………………                                                                               
                                                                                                         (podpis geodety) 
Pouczenie: 
 

Geodeta przeprowadzający czynności związane z ustaleniem granic, zawiadamia właścicieli działek 
przyległych do stawienia się na gruncie w celu wzięcia udziału w rozprawie granicznej. 
Właściciele działek proszeni są o zabranie ze sobą w oznaczonym terminie wszelkich dokumentów 
mogących mieć znaczenie przy ustalaniu granic oraz potwierdzających tożsamość(dowód osobisty). 
Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem granic. 
W razie niemożności wzięcia udziału w ustalaniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający odpowiednie pełnomocnictwa. 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r . Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz.2052 i Dz. U. 2021 
poz. 922).  
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