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ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / wznowienia znaków granicznych
pasa drogowego Drogi Krajowej nr 77 (obwodnica Stalowej Woli i Niska)

Dotyczy działek sąsiednich do pasa drogowego Drogi Krajowej nr 77 - według wykazu działek znajdującego się poniżej.
Adresat:

właściciele/władający działkami według wykazu działek poniżej

Termin czynności:

4.03.2021 w godzinach 9:30 – 13:30 (szczegółowa godzina czynności do uzyskania pod numerem telefonu: 576 270 109)

Miejsce czynności:

na działkach ewidencyjnych według wykazu poniżej przy granicy działki z pasem drogowym Drogi Krajowej nr 77

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276) zawiadamiam, że:


na gruncie w miejscowości Pysznica, gmina Pysznica, powiat: stalowowolski; jednostka ewidencyjna: 181803_2 Pysznica, obręb: 0005 Pysznica odbędą
się czynności wyznaczenia punktów granicznych / wznowienia znaków granicznych pasa drogowego Drogi Krajowej nr 77 (obwodnica Stalowej Woli i Niska)
i jego działek sąsiednich: 5970/7, 5970/5, 5954/2, 5953/2, 5950/2, 5949/2, 5934/2, 5926/2, 5925/2, 5918/2, 5907, 5870/2, 5866/2, 5864/8, 5864/5, 5862/2,
5860/3, 5860/2, 5850/2, 5846/2, 5844/2, 5843/4, 5845/2, 5842/2, 5842/3, 5849/2, 5853/2, 5855/2, 5857/2, 5859/6, 5861, 5856/4, 5858/10, 5860/4, 5864/11,
5868/3, 5870/3, 5876/2, 5913/3, 5915/3, 5917/3, 5921/3, 5922/3, 5934/3, 5939/3, 5941/3, 5951/3, 5953/3, 5957, 5958/2, 5960/3, 5961/4, 5961/3.
W razie pytań, kontakt możliwy jest pod numerem telefonu: 576 270 109 lub pod adresem mailowym: mkgeo.geodezja@gmail.com.

POUCZENIE
1. Zawiadomione strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu, z wszelkimi posiadanymi dokumentami dotyczącymi granic ich gruntów
oraz dokumentami tożsamości. Wzięcie udziału w tych czynnościach leży w interesie zawiadamianych stron.
2. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni (na piśmie) pełnomocnicy
3. Informuję, że zgodnie z art.39 oraz 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:
- nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety,
- w przypadku niestawiennictwa usprawiedliwionego geodeta wstrzyma czynności związane z wyznaczeniem punktów granicznych / wznowieniem znaków
granicznych do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

Z poważaniem:

