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Nieznani właściciele działek 
115/1, 116/1 obr. Łobodno 

 
 
 
Dotyczy działek: 115/1, 116/1  

obręb 0009 Łobodno, jednostka ewidencyjna: 240601_5 Kłobuck obszar wiejski 
 

 
 

Z A W I A D O M I E N I E 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości 

 
Zawiadamia się zgodnie z § 37, 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 nr 38 
poz. 454 z późn. zm.) oraz na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GKN.6640.2034.2015  
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kłobucku, że dla działki 
(działek) oznaczonej (ych) w ewidencji gruntów i budynków – zgodnie z zamieszczoną tabelą 
poniżej  nastąpi ustalenie przebiegu granic nieruchomości.  

 

Nr działki Nr KW Obręb Jednostka ewidencyjna Data i miejsce spotkania 

115/1 
116/1 

- 
- 0009 Łobodno 

240601_5 Kłobuck 
obszar wiejski 

w dniu 04 październik 2016 (wtorek) 
o godz. 08:00 w Łobodnie 

(spotkanie w terenie - na działce przedmiotowej 
przy drodze wojewódzkiej 492) 

 

Powyższe postępowanie prowadzone jest w celu opracowania dokumentacji projektowej dla 
zadania „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej 492 od granicy województwa śląskiego do DK 46 
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” wykonywanym na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach.  

W związku z tym jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych 
czynnościach.     

      
                                                       

 
                    ............................................... 

    ( podpis ) 
 

Osoba do kontaktu: Bogumiła Niziołek, tel. 698-325-261 
 
 
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 dokumentami tożsamości. 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 pełnomocnicy. Dokument świadczący 
o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.   
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 


