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ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
( dotyczy nieruchomości położonych w Kawęczynie: nieruchomości stanowiącej ulicę Gościnną w Kawęczynie oraz położonej w Kawęczynie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 27 )
Na podstawie §38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019r. poz. 393 z późn. zmianami),
oraz zgłoszenia roboty geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie - identyfikator zgłoszenia
GEK.6640.1647.2021 z dn. 13.03.2021r. uprzejmie zawiadamiam, że w dniu :
10. 05. 2021r. o godz. 11 00 we wsi Kawęczyn odbędą się czynności ustalenia przebiegu granic dotyczące położonych w gminie Tarczyn obrębie ewidencyjnym Kawęczyn (0011) działek ewidencyjnych nr:
60 – stanowiącej drogę – ulicę Gościnną - grunt o nieuregulowanym stanie prawnym w posiadaniu samoistnym Gminy Tarczyn z sąsiednią działką ewidencyjną nr 27 - grunt o nieuregulowanym stanie prawnym. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi:
w Kawęczynie na przedmiotowej działce ewidencyjnej nr 60 – tj. na ulicy Gościnnej przy granicy z dział ką ewidencyjną nr 27 – tj. w miejscu gdzie ul. Gościnna dochodzi do granicy wsi Nowe Racibory
w dniu 10. 05. 2021r. o godz. 1100.
W interesie właściciela / użytkownika wieczystego /władającego w/w nieruchomościami jest udział w
tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione nie wzięcie przez podmiot udziału w czynnościach nie stanowi przeszkody do
przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele ( władający ) proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą
być potrzebne przy czynnościach ustalenia granic ich gruntów oraz dokumentami 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 §38 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w spra wie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019r. poz. 393 z późn.zm. ) nieusprawiedliwione nie wzięcie przez podmiot
udziału w czynnościach nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
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