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ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dokonywanych
w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzanej w trybie
arŁ 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2052)
Działając na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 393 z późn.
zm.) oraz rękojmi przedmiotu umowy z Powiatem Konińskim nr 16/2017 z dn. 06.10.2017r.
pn: „Wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w powiecie konińskim dla 7 gmin: Kleczew, Sompolno, Ślesin, Kazimierz Biskupi,
Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn” zgłoszonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Koninie pod numerem: DZ.40600.3365.2019, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
23.06.2021 r. o godz. 12:00 będą prowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 57/2 (obręb 0013 - Nieświastów)
z działkami sąsiednimi nr 58/ 2 , 58/ 1, 59, 100, 56/2, 56/1, 57/1 oraz jako działka nr 59 (obręb 0013 Nieświastów) z działkami sąsiednimi nr 58/ 2, 100.

Rozpoczęcie czynności ustalenia przebiegu granic nastąpi w budynku Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin (pokój
nr 114).
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie
mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokum entam i tożsam ości. Udział w tych czynnościach leży
w interesie zawiadomionego podmiotu, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich
przeprowadzenia. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pisem nie pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania
są wszystkie strony.

