
Szczecin, 1.04.2022r. 
 

POUCZENIE 
Właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie z posiadanymi dokumentami, które mogą być pomocne przy ustalaniu granic ich gruntów oraz z dowodami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować upoważnieni 
pełnomocnicy. Przedstawiciele osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, organów administracji, powinni legitymować się pełnomocnictwem lub dokumentem zaświadczającym prawo do występowania 
w imieniu tych podmiotów. Wszelkie pełnomocnictwa / lub ich poświadczone kopie/ należy złożyć na ręce geodety prowadzącego czynności w terenie. 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety, w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, zgodnie z art.32 ust. 3-4 ustawy 
z dn. 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.). Udział w tych czynnościach leży w interesie strony. 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 
Na podstawie §31 i §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii  z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 poz.1390, Dz. 
U. 2021 poz. 1781 z późn. zm.), art. 39, 32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz informacji 
Prezydenta  Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2021r. o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze 
następujących obrębów ewidencyjnych miasta Szczecina: 1116, 1117, 3005, 3103, 4001, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2066, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105. 
 

uprzejmie zawiadamiam, 
 
uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.04.2022r. rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych według poniższej tabeli. 
 
 

DZIAŁKA 
PODLEGAJĄCA 
USTALENIOM 

OBRĘB DATA GODZINA MIEJSCE SPOTKANIA 

2105.2/3 Pogodno 105 26.04.2022 13:30 przy działce 2/3 (obręb 2105) 

2105.4/1 Pogodno 105 26.04.2022 13:30 przy działce 2/3 (obręb 2105) 

2105.6 Pogodno 105 26.04.2022 13:30 przy działce 2/3 (obręb 2105) 

2090.8/2 Pogodno 90 26.04.2022 13:30 przy działce 2/3 (obręb 2105) 

2107.1/1 Pogodno 107 26.04.2022 13:30 przy działce 2/3 (obręb 2105) 

2107.22 Pogodno 107 26.04.2022 13:30 przy działce 2/3 (obręb 2105) 

2107.24 Pogodno 107 26.04.2022 13:30 przy działce 2/3 (obręb 2105) 

2105.4/1 Pogodno 105 26.04.2022 14:00 przy działce 2106.1 od strony działki 4/1 (obręb 2105) 

2106.1 Pogodno 106 26.04.2022 14:00 przy działce 2106.1 od strony działki 4/1 (obręb 2105) 

__________________ 
W/w czynności wykonywane są w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Szczecin. Podpis geodety 
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