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Łowicz, dnia 23.11.2020r.

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

podlegającej podziałowi2

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Z 2001r. Nr 38, poz. 
454) zgodnie z art. 32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2018r.

poz.1669 z późn. zm.).

Zawiadamia się wszystkie osoby mające interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki 
nr 160, obręb 4 - Bełchów, jednostka ewidencyjna 100509_2 Nieborów

Zawiadamia się, że geodeta Zbigniew Duszczyk, w związku wykonaniem zadania pod nazwą 
„Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej -  Budowa drogi gminnej 
na odcinku od autostrady A2 -  obręb Dzierzgów do drogi krajowej nr 70 wraz z budową 
skrzyżowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi 
krajowej nr 70 do drogi gminnej położonej w obrębie Bełchów” dokona następujących czynności 
dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Bełchów w 
jednostce ewidencyjnej 100509_2 Nieborów:
1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg 

granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczoną numerem: 160, a działkami sąsiednimi - 
zgodnie z art. 39 ust. 1/5* ustawy z dnia 17 maja 1989 r -  Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.);

2) ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką oznaczoną numerem: 160, a działkami 
sąsiednimi -  zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 
2019 r. poz. 393);

3) przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem: 160 - zgodnie 
z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 15.12.2020 o godz. 12:00 
w miejscowości Bełchów przed budynkiem mieszkalnym nr 116.

/nazwa miejscowości i bliższe określenie miejsca rozpoczęcia czynności/

W interesie właścicieli działki nr 160, dla której jest prowadzona KW Nr LD10/00013407/3, leży udział 
w ww. czynnościach.

Jednocześnie informuje się, że nieusprawiedliwione nie wzięcie udziału w tych czynnościach nie 
będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie
osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach. GEODETA UPRAWNfOA

mgr inż. Zbigniew Dutjzj 
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