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o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

§ 32 ust Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) oraz 

§ 6.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268 poz.2663)

Zawiadamiam, że przystępujemy do wykonania map z projektem podziału działek niezbędnych do 
wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej "Wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy ulicy równoległej do ul. Gen Stanisława Klickiego w Łowiczu" W związku z w/w 

pracami zostanie ustalona i przyjęta część granic dz nr 3005/2 objętej podziałem. Jednocześnie 
zostanie okazana granica projektowanej inwestycji drogowej. Przedmiotowe czynności oraz 

spisanie protokołu z czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nastąpią w dniu 21.12.2021 r. 
o godz. 11.10 w m. Łowicz . W związku z powyższym, jako zainteresowanych zapraszam do 

wzięcia udziału w opisanych czynnościach (na Waszych działkach).
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INFORMACJA

Wezwani właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentem tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. W przypadku 
współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej -  uczestnikami postępowania są

wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 mają 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U.
2016.1629 t.j. z dnia 2016.10.06) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L. Z 2016 r.

Nr 119, str 1) informuję ,że powyższe dane osobowe uzyskano do zgłoszenia pracy geodezyjnej nr 
GKN.6642.1.224.2021 zgodnie z art. 12 i 32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U.

z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami) będą one przetwarzane w celu wykonania powyższej pracy. 
Osoby przybyłe proszone są o zachowanie wszelkich warunków bezpieczeństwa w związka z istniejącymi

obostrzeniami ze względu na pandemię.


