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Działka: 778 
 

 

 
Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/ 
wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości 

 
Na podstawie § 31  i § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 27 lipca 2021 r.  
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390 z póżn. zm.), art. 32, 39 ustawy z dnia 17 
maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),  § 6 punkt 4 i 5 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w 
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głubczycach pod numerem zgłoszenia  
G.6640.399.2022 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 września 2022 r. o godzinie 11:00 nastąpi rozpoczęcie 
wykonania w/w czynności pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 
1648, ; arkusz mapy: 2; obręb: 0018 Lisięcice. 
z działkami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako: 782, 784, 781, 785, 780, 786, 787, 
788, 779, 778, 789, 777,  776/1, 776/2, 1637/9, 1639; arkusz mapy: 2; obręb: 0018 Lisięcice. 
 

 
Rozpoczęcie w/w czynności nastąpi w miejscowości Lisięcice na działce ewidencyjnej nr 785, arkusz mapy: 
2, obręb: 0018 Lisięcice (obok budynku o adresie:  ul. Kościelna 16,  48-118 Lisięcice ). 
 

Pouczenie: 

Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotów zawiadamianych. Zawiadomione strony podczas 
spotkania przy w/w czynnościach, winny posiadać dokumenty potwierdzające tożsamość.  
W imieniu zawiadomionych stron mogą występować upoważnieni przez strony pełnomocnicy.                                       
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.  
W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 
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