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Starosta Otwocki
w/m
PODGIK W OTWOCKU
WPŁYNĘŁO

WNIOSEK
dotyczy pracy geodezyjnej GK.III.6640. 1.317.2020

2020 -03- 16

L.dz./podp.

Niniejszym na podstawie 38 ust. 1 i 4 Rozporzd ńia Ministra Uyfryzacji z dnia 16
grudnia 2013 r „ por. 1551, wnoszę o zamieszczenie na stronie internetowej BłP i na tablicy
ogłoszeń starostwa ogłoszenia niniejszej treści.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia punktów granicznych
(Ustawa Prawo Geodezyjne ministrów Kartograjiczne z dnia 17.05.1989 r art.39,32 tekst jednolity Dz. U Nr 100/00 poz.
1088 z zpóź. zmianami, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r sprawie
ewidencji gruntów i budynków Dz. U Nr 38 poz. 454, t.j. Dz. U poz. 542 z dnia 17 kwietnia 2015 r.)

Działając na podstawie zlecenia właściciela (posiadacza samoistnego) nieruchomości
polożonej WC WSI Rudno, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 1516 - w obrębie Rudno
zawiadamiam,
że w dniu 2020-04-10 o godz. 10:30 we wsi Rudno na gruncie, odbędą się czynności
ustalenia punktów granicznych dla powyżej wymienionej działki ewidencyjnej na odcinku z działką
sąsiednią 909.
W ewidencji gruntów nietka:ano jako właściciela, jako władającego tiiyalego, zarządcę dz.
909 wykazano „ROWY PR YWA TNE „ dla którego brak oznaczenia danych adresowych

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Grzegorz Kubiak
Upr. 10752
UWAGA;
1.W interesie Zawiadamianych jest udział w czynnościach wyznaczenia punktów granicznych.
2. Osoby biorące udział w czynnościach wyznaczenia punktów granicznych powinny posiadać
dokument tożsamości a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela
-pełnomocnictwo na piśmie.
3. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wyznaczenia punktów
granicznych
tŁ
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Niniejszym na podstawie § 38 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 16
grudnia 2013 r „ por. 1551, wnoszę o zamieszczenie na stronie internetowej BlP i na tablicy
ogłoszeń starostwa ogłoszenia niniejszej treści.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia punktów granicznych

(Ustawa Prawo Geodezyjne ministrów Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r art.39,32 tekst jednolity Dz. U Nr 100/00 poz.
1088 z zpóź. zmianami, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie
ewidencji gruntów i budynków Dz. U Nr 38 poz. 454, t.j. Dz. U poz. 542 z dnia 17 kwietnia 2015 r.)

Działając na podstawie zlecenia właściciela (posiadacza samoistnego) nieruchomości
położonej we wsi Rudno, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka 1516 - w obrębie Rudno
zawiadamiam,
że w dniu 2020-04-10 o godz. 10:30 we wsi Rudno na gruncie, odbędą się czynności
ustalenia punktów granicznych dla powyżej wymienionej działki ewidencyjnej na odcinku z działką
sąsiednią 1515.
W ewidencji gruntów nic wykazano jako właściciela, jako władającego trwałego, zarządcę dz.
1515 wykazano „ KARB PANSTWA „ dla którego brak oznaczenia danych adresowych
Geodeta Uprawniony
mgr inż. Grzegorz Kubiak
upr.10752
UWAGA;
1. W interesie Zawiadamianych jest udział w czynnościach wyznaczenia pu4któw granicznych.
2. Osoby biorące udział w czynnościach wyznaczenia punktów granicznych powinny posiadać
dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela
-pełnomocnictwo na piśmie.
3. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wyznaczenia punktów
granicznych

