Czarny Dunajec, 25.04.2018r

„GEO-ART GEODEZJA I BUDOWNICTWO”

Justyna Polaczek
ul. Rynek 38
34-470 Czarny Dunajec
tel: (0 18) 265 75 93

WNIOSEK
Zwracam się z wnioskiem o umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Targu na okres 14 dni zawiadomienia
dotyczącego czynności przyjęcia i ustaleniu przebiegu granic oraz czynnościach
czynnościach ustalenia granicy pasa
drogowego w obrębie Długopole na dz.ewid.nr: 2898, 2898, 2922, 2925, 2946, 2970
2970, 2994, 2997, 3014,
3080 3083, 3100, 3103, 3126, 3157, 3159, 3189, 3190,, 3215, 9032/1, 2900.
3017, 3038, 3041, 3059, 3062, 3080,
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ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości
oraz czynnościach ustalenia granicy pasa drogowego
W związku ze zleceniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie związanym z pracami nad
tematem pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr DW 958 Chabówka – Zakopane” w miejscowości Długopole, a zatem
koniecznością dokonania ustalenia projektowanego pasa drogowego (podziałów działek ewidencyjnych) zawiadamia
się że zgodnie z & 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu
dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym
postępowaniu /Dz. U. Nr 268 poz. 2663/ oraz §38 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.), a także ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496).
że w dniu 14.06.2018 o godz. 12:00 – 13:00 w obrębie Długopole
na dz.ewid.nr: 2898, 2898, 2922, 2925, 2946, 2970, 2994, 2997, 3014, 3017, 3038, 3041, 3059, 3062, 3080, 3083,
3100, 3103, 3126, 3157, 3159, 3189, 3190, 3215, 9032/1, 2900 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i
przyjęcia granic nieruchomości oraz ustalenia granicy pasa drogowego.

Proszę o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie na przedmiotowej działce.

podpis geodety
W toku czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według
istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić - według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z przyjęciem granic /art. 32 ust. 3 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. nr 30 poz. 163/.
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze
przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Projekt inwestycji sporządza firma Ivia: nr.tel. 532-950-441.

Zawiadamia się właścicieli, władających, użytkowników wieczystych następujących działek:

1. dz.ewid.nr 1499/7-Wróblówka (Nieuregulowany stan prawny) o
godz. 13:00.
2. dz.ewid.nr 3658/1-Wróblówka (Nieuregulowany stan prawny) o
godz. 12:00 i 13:00.
3. dz.ewid.nr 3658/1-Wróblówka (Nieuregulowany stan prawny) o
godz. 12:00 i 13:00.
4. dz.ewid.nr 1502/5-Wróblówka (NS1T/00081073/7) o godz. 12:00.
5. dz.ewid.nr 12453-Czarny Dunajec (Nieuregulowany stan prawny)
o godz. 12:40.
6. dz.ewid.nr 2898 (NS1T/00074946/6) o godz. 12:00.
7. dz.ewid.nr 2900 (Nieuregulowany stan prawny) o godz. 13:00.
8. dz.ewid.nr 2922 (NS1T/00093715/7) o godz. 12:00.
9. dz.ewid.nr 2925 (NS1T/00074946/6) o godz. 12:20.
10. dz.ewid.nr 2946 (NS1T/00074946/6) o godz. 12:20.
11. dz.ewid.nr 2970 (NS1T/00074946/6) o godz. 12:20.
12. dz.ewid.nr 2994 (NS1T/00099843/5) o godz. 12:20.
13. dz.ewid.nr 2997 (Nieuregulowany stan prawny) o godz. 12:20.
14. dz.ewid.nr 3014 (I NS 153/17) o godz. 12:20.
15. dz.ewid.nr 3017 (Nieuregulowany stan prawny) o godz. 12:20.

16. dz.ewid.nr
17. dz.ewid.nr
18. dz.ewid.nr
19. dz.ewid.nr
20. dz.ewid.nr
21. dz.ewid.nr
22. dz.ewid.nr
23. dz.ewid.nr
24. dz.ewid.nr
25. dz.ewid.nr
26. dz.ewid.nr
27. dz.ewid.nr
28. dz.ewid.nr
29. dz.ewid.nr
30. dz.ewid.nr
13:00.
31. a/a.

3038 (NS1T/00074946/6) o godz. 12:20.
3041 (NS1T/00147779/7) o godz. 12:20.
3059 (NS1T/00093715/7) o godz. 12:20.
3062 (NS1T/00045708/4) o godz. 12:20.
3080 (NS1T/00093715/7) o godz. 12:20.
3083 (NS1T/00099843/5) o godz. 12:40.
3100 (AWZ NR 654/81) o godz. 12:40.
3103 (NS1T/00109190/6) o godz. 12:40.
3126 (I NS 426/16) o godz. 12:40.
3157 (NS1T/00076273/1) o godz. 12:40.
3159 (NS1T/00093715/7) o godz. 12:40.
3189 (NS1T/00099843/5) o godz. 12:40.
3190 (NS1T/00074946/6) o godz. 12:40.
3215 (NS1T/00093715/7) o godz. 12:40.
9032/1 (Nieuregulowany stan prawny) w godz. 12:00 -

