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ZAWIADOMIENIE  

o wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych 

Na podstawie art. 39 ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 1-5 i art.11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. 2021 poz. 1990) oraz §32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390), a także zgłoszenia pracy geodezyjnej w Wydziale Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu pod numerem G.6640.1.553.2022, uprzejmie 

zawiadamiam, że w dniu 04.11.2022r. o godzinie 12.30 w Bytkowie, przy posesji na ul. Głównej 16 nastąpi wyznaczenie 

punktów granicznych działek nr 355, 357, 358/1, 359, 360, 361, obr. 0058 Łężce oraz nr 106/2, 107, 108, 109, 111, 113, 117, 118, 

119, 121, 122 obr. 1058 Bytków, jedn. ewid.: 160306_2 – Reńska Wieś, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia punktów 

granicznych nastąpi ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 355, 357, 358/1, 359, 360, 361, obr. 0058 Łężce oraz nr 

106/2, 107, 108, 109, 111, 113, 117, 118, 119, 121, 122 obr. 1058 Bytków, jedn. ewid.: 160306_2 – Reńska Wieś. 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, właścicieli/użytkowników wieczystych/władających w/w działek, 

zapraszam do wzięcia udziału w wyżej opisanych czynnościach. 

  

 

 
Pouczenie 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.  

Osoby biorące udział w w/w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela –  

pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W przypadku współwłasności, współużytkowania 

wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony. 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron  nie  wstrzymuje czynności geodety. 

W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustalenia przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej 

jednak niż na okres jednego miesiąca. 

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności prosimy o kontakt listowy lub telefoniczny (880-424-079).       
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