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Świadczymy 

usługi:    

- geodezyjne 

- kartograficzne 

- skanowania laserowego 

- modelowania 3D 

-  bezzałogowymi 

statkami powietrznymi 

 

 

Wykonujemy: 

- mapy do celów 

projektowych 

- mapy numeryczne 

- pomiary realizacyjne 

- pomiary powykonawcze 

- podziały i 

rozgraniczenia działek 

- dokumentację do 

regulacji stanów 

prawnych 

nieruchomości 

- informacje terenowo-

prawne 

- badanie deformacji 

 

Opole, 21 października 2022 r. 

 

 

 

Prokopowicz Elżbieta 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia, wznowienia i przyjęcia granic między nieruchomościami  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1-4 i art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1990) oraz § 32 ust. 1-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 

2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390), po zgłoszeniu pracy geodezyjnej 

w Powiatowym  Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Namysłowie (identyfikator zgłoszenia 

pracy geodezyjnej: G.6640.1031.2022) 

zawiadamiam, 

że w dniu 15 grudnia 2022 roku o godzinie 1300 w miejscowości Ziemiełowice przy adresie Ziemiełowice 

36 zostaną na gruncie wykonane wyżej wymienione czynności między nieruchomością położoną w województwie 

opolskim, gminie Namysłów obrębie Ziemiełowice, oznaczonej numerem działki 15/2 z działką 12/3. 

 

 Geodeta uprawniony 

 nr zaśw. 23340 

 

 mgr inż. Mateusz Baran 

 

 

Pouczenie: 

1. Informuje się o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział 

w czynnościach ustalania granic (dowód osobisty lub paszport). 

2. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i niestawienie się zainteresowanych stron na gruncie bez usprawiedliwienia 
nie wstrzymuje czynności geodety. 

3. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub 

wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

4. W przypadku reprezentowania stron przez przedstawicieli, przedstawiciele winni posiadać pisemne pełnomocnictwa. 

Dane osobowe zostały pozyskane w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej o numerze G.6640.1031.2022 w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Namysłowie. 
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