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ZAWIADOMIENIE
Na podstawie:

-art. 60 i 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz. U. 1998 Nr 133, poz.872 ze zm.),

-§ 32, ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 202 lr. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390),

-zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w dniu 23.04.2019 roku o identyfikatorze 
GK.III.6640.1.1808.2019,

w związku z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę wojewódzką nr 734 
na rzecz Województwa Mazowieckiego zawiadamia się, że w dniach:

25 października 2021 roku w godzinach 9:00-17:00,
26 października 2021 roku w godzinach 9:00-17:00,
27 października 2021 roku w godzinach 9:00-15:45,
28 października 2021 roku w godzinach 9:00-13:30,
na terenie obrębu Nadbrzeż, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu 

granic oraz ustalenie granicy zajęcia nieruchomości pod drogę leżących w ciągu w/w drogi.

Proszę o stawienie się na działce (działkach), w w/w terminie przy drodze 
wojewódzkiej nr 734 w miejscowości Nadbrzeż gm. Karczew pow. otwocki osoby będące 
właścicielami działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

Lp. Nazwa
obrębu

Numer
jednostki

rejestrowej

Numery działek według ewidencji 
gruntów

1 Nadbrzeż 15 393
2 Nadbrzeż 23 192/2
3 Nadbrzeż 31 319/1
4 Nadbrzeż 89 140
5 Nadbrzeż 197 309
6 Nadbrzeż 242 139
7 Nadbrzeż 253 355
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P O U C Z E N I E

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z 
wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wyznaczeniu punktów granicznych działki oraz 
dokumentami tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - 

uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32. ust. 3 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne 

i Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron
nie wstrzymuje czynności geodety.


