
Trzebnica,  dnia 2 listopada 2018 r. 

  

           ( Nazwa  wykonawcy ) 

      Leszek Kadłuczka 
         (Nazwisko i imię geodety)  

   Nr upr. zawod. 14787 

Pani   

Aleksandra Kowalska 

  

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101  z późn. 

zm.), §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy 

geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w  Oleśnie w dniu 13 sierpnia 2018 r.  identyfikator zgłoszenia GKM-III.6640.1.843.2018 uprzejmie 

zawiadamiam, że w dniu  11 grudnia 2018 r.  odbędzie się wyznaczenie oraz wznowienie znaków 

granicznych jak również ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych: oznaczonych numerem 

(numerami):  329/10, 323/12 arkusz mapy  12, położonych w obrębie ewidencyjnym BORKI 

WIELKIE,  stanowiącą Pani  własność z działką   należącą/należącymi do Skarbu Państwa we 

władaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie oznaczoną  numerem   działki 26. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi o godz. 11.00 do 

12.00 w miejscowości BORKI WIELKIE na wspólnej granicy działek 329/10, 323/12 oraz drogi 

powiatowej   1947 O relacji Borki Wielkie -Kucoby- droga wojewódzka  494 
                              

W interesie  Pani 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do 

ich przeprowadzenia.. 

 

   

                                                                                                                             

                                                                   podpis geodety



Trzebnica,  dnia 2 listopada 2018 r. 

  

           ( Nazwa  wykonawcy ) 

      Leszek Kadłuczka 
         (Nazwisko i imię geodety)  

   Nr upr. zawod. 14787 

Pan  

Marek Kowalski  

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101  z późn. 

zm.), §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy 

geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w  Oleśnie w dniu 13 sierpnia 2018 r.  identyfikator zgłoszenia GKM-III.6640.1.843.2018 uprzejmie 

zawiadamiam, że w dniu  11 grudnia 2018 r.  odbędzie się wyznaczenie oraz wznowienie znaków 

granicznych jak również ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych: oznaczonych numerem 

(numerami):  329/10, 323/12 arkusz mapy  12, położonych w obrębie ewidencyjnym BORKI 

WIELKIE,  stanowiącą  Pana własność z działką   należącą  do Skarbu Państwa we władaniu 

Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie oznaczoną  numerem   działki 26. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi o godz. 11.00 do 

12.00 w miejscowości BORKI WIELKIE na wspólnej granicy działek 329/10, 323/12 oraz drogi 

powiatowej   1947 O relacji Borki Wielkie -Kucoby- droga wojewódzka  494 
                              

W interesie Pana 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do 

ich przeprowadzenia.. 
 

Leszek Kadłuczka
PODPIS


