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Firma Terra geodezja oferuje Wznowienie punktów granicznych Wznowienia znaków granicznych działki
wykonywane jest tam gdzie punkty te zostały uszkodzone lub przesunięte a inwestor potrzebuje posiadać
informację o ich precyzyjnym umiejscowieniu. Przykładowo chce mieć informację jak przebiega linia
graniczna przy sprzedaży działki czy stawianiu ogrodzenia. Wznowienie punktów granicznych powinno być
zrobione tylko na podstawie stosownych dokumentów znajdujących się w Zasobie Państwowym. Czynności
wznowienia punktów granicznych trzeba zgłosić PZGiK jako pracę. Po otrzymaniu z PZGiK materiałów
mówiących o przebiegu granic nieruchomości przystępujemy do pracy .Po sprawdzeniu materiałów
źródłowych dotyczących możliwości wznowienia znaków granicznych, należy powiadomić sąsiadów, których
nieruchomości dotyczą o pracach które będą prowadzone w danym terminie na działce przez geodetę. Z
wykonanych prac wznowienia punktów granicznych geodeta sporządza protokół, który strony zainteresowane
powinny podpisać oraz wraz z całą niezbędną dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do
PZGIK.Trzeba wiedzieć, że czynność wznowienia punktów granicznych jest czynnością niewywołującą
żadnych skutków dla stanu prawnego granic nieruchomości i nie stanowi postępowania administracyjnego lub
sądowego. Aczkolwiek są to ważne i niejednokrotnie trudne technicznie prace, bowiem geodeta musi
odtworzyć lokalizację znaku granicznego precyzyjnie w tym samym miejscu, które on wcześniej znajdował.
Żeby to zrobić prawidłowo należy sprawdzić dokumentację nieruchomości, pomiarowe materiały archiwalne a
także często przeprowadzić żmudną analizę w terenie bazując na punktach pomiarowych, które są dostępne,
na bazie których inny geodeta korzystał nadając znakom ich właściwe położenie.Ustalenie granic
Wyznaczenie przebiegu granic nieruchomości możemy wykonać gdy właściciel działki nie wie jak przebiega
granica między działkami.
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