
Kraków, dnia 14.07.2021 r.

Identyfikator zgłoszenia:

GN.VIII.6642.1.574.2019

Informacja Starosty

Pińczowskiego

w sprawie czynności ustalenia granic

działek ewidencyjnych

z wniosku Geodety Uprawnionego

obręb: Włochy

gmina: Pińczów - obszar wiejski

Wykonawca prac geodezyjnych: 

RGPROJEKT Sp. z o.o.

30-394 Kraków, ul. Skotnicka 210

tel./fax. + 48 12 444-55-99

Kierownik prac: Elżbieta Orłowska

Numery 

działek

Działki sąsiednie Termin rozpoczęcia czynności ustalenia 

granic

Miejsce rozpoczęcia czynności ustalenia 

granic

1 2, dnia 11.08.2021 r. od godziny 15:00 na działce 2 (Włochy 2) w okolicy zabudowań

2 1, dnia 11.08.2021 r. od godziny 15:00 na działce 2 (Włochy 2) w okolicy zabudowań

77/1 76,77/2,77/3,274, dnia 11.08.2021 r. od godziny 15:40
na działce 76 (Włochy - brak numeru) w 

okolicy zabudowań

77/2 77/1,77/3,78, dnia 11.08.2021 r. od godziny 15:40
na działce 76 (Włochy - brak numeru) w 

okolicy zabudowań

77/3 77/1,77/2,78,274, dnia 11.08.2021 r. od godziny 15:40
na działce 76 (Włochy - brak numeru) w 

okolicy zabudowań

75 76,274, dnia 11.08.2021 r. od godziny 15:40
na działce 76 (Włochy - brak numeru) w 

okolicy zabudowań

76 75,77/1,274, dnia 11.08.2021 r. od godziny 15:40
na działce 76 (Włochy - brak numeru) w 

okolicy zabudowań

78 77/2,77/3,274, dnia 11.08.2021 r. od godziny 16:20
na działce 77/3 (Włochy 8) w okolicy 

zabudowań

274 75,76,77/1,77/3,78, dnia 11.08.2021 r. od godziny 15:40
na działce 76 (Włochy - brak numeru) w 

okolicy zabudowań

274 75,76,77/1,77/3,78, dnia 11.08.2021 r. od godziny 16:20
na działce 77/3 (Włochy 8) w okolicy 

zabudowań

Pouczenie:

Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału stron w czynnościach ustalenia przebiegu granic nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.

Na podstawie art. 7d i 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052) oraz § 38 ust.2 

pkt.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków                    

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 393), informuję właścicieli, użytkowników wieczystych tych działek, a także osoby władające tymi działkami na 

zasadach samoistnego posiadania o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych i pomiaru metodą 

BEZPOŚREDNIĄ położonych w:

Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek powinny posiadać dokument umożliwiający ustalenie tożsamości 

osoby deklarującej swój udział. 

W przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - należy przedstawić pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o 

pełnomocnictwie zostanie dołączony do akt postępowania.

Udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic leży w interesie stron postępowania.
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