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ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wznowienia punktów granicznych/ustalenia granic 

 
Na podstawie § 31-33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U z 2021r., poz. 1390) oraz 
art. 39 ust. 1–5 i art. 11 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 
1990) działając na zlecenie samoistnego posiadacza nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 240 
położonej w miejscowości Jadowniki, gm. Pawłów 

zawiadamiam,  
że w dniu 07.04.2022r. o godzinie 13:00 w miejscowości Jadowniki 56a, działka nr 240 zostaną przeprowadzone 
czynności wznowienia punktów granicznych/ustalenia granic z działkami sąsiednimi nr: 
230 i 238/3 
przez geodetę Grzegorza Koprowskiego mającego uprawnienia zawodowe nr 21712 wydane przez  Głównego 
Geodetę Kraju  w zakresie nr 2, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990), prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 11 
wymienionej ustawy. 

 
 
 

........................................... 
(podpis wykonawcy prac) 

Pouczenie 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – art. 32 ust. 3 ustawy  

z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U. z 2021 r., poz. 1990) 
W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej 

jednak niż na okres miesiąca – art. 32 ust. 4 ustawy z 17 maja 1989 r.  – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990) 
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy 

wykonywaniu czynności przyjęcia granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, 

małżeńskiej wspólnoty – uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału 

w czynnościach wznowienia znaków granicznych przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim 

pełnomocnictwem (art. 96 k.c.). 
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