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ZAWIADOMIENIE
czynnosciach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Dzialajc na podstawie ziecenia W1acicie1a niemchomoci stanowicej dz. ew. nr 249 obrçb
Tabor gm. Celestynów w zwizku z ustaleniem przebiegu granic w/w dzialki ewidencyjnej
zawiadamiam Pania,, ze w dniu 08 grudnia 2021 r. od godz.: 13.00 w Taborze na drodze krajowej nr 50
przed dz. ew. nr 248 nastpi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 249 zapisanej
w KW WA10100039581/4 z dzialkami ewidencyjnymi nr:
> 241 zapisan w KW WA1O/00010722/6.
> 250 nieposiadaj4cq urzd.zonej ksiçgi wieczystej,
251/1 zapisan w KW WA1 0/00034535/2.
W zwizku z powyzszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziecia udziah w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni wiasciciele / wladaja,çy / gruntami proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentarni, jakie moga, byó potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek
ewidencynych wraz z dokumentami to±samoci.
W imieniu osób nieobecnych mogq, wystcpowac odpowiednio upowaznieni pefnomocnicy.
W przvpadku wsp61w1asnoci, wspóh.iytkowania wieczystego, malzeñskiej wsp6lv4asnoci
ustawowej - uczestnikanii czynnoc.i sa wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne I kartograficzne / Dz. U.
z 2020 r., poz. 2052 z póniejszyini zmianami / oraz zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntow i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 / nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci
ustalenia przebiegu granic.
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ZAWIADOMIENIE
o czynnosciach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Dzialajc na podstawie ziecenia Wiasciciela nieruchornoci stanowicej dz. ew. nr 249 obreb
Tabor gm. Celestynów w zwizku z ustaleniem przebiegu granic w/w dzialki ewidencyjnej
zawiadarniam Pana, ze w dniu 08 grudnia 2021 r. od godz.: 13.00 w Taborze an drodze krajowej nr 50
przed dz. ew. nr 248 nastpi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr 249 zapisanej
w KW WAI0/00039581/4 z dzialkami ewidencyjnymi nr:
> 241 zapisar1 w KW WAIO/00010722/6,
250 nieposiadajqc4 urzkdzonej ksiçgi wieczystej,
251/1 zapisan w KW WAIO/00034535/2.
W zwizku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni wlasciciele / w1adajcy / gruntami proszeni s4 o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentarni, jakie mog, byd potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych wraz z dokunientami tozsamoei.
W imieniu osób nieobec.nych moga wystçpowac odpowiednio upowa.znieni pelnomocnicy.
W przypadku wsp6lw4asnoci, wsp6lu2.ytkowania wieczystego, mal2eñskiej wsp61w4asnoci
ustawowej - uczestnikami czynnoci sq wszvstkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne I kartograficzne/ Dz. U.
z 2020 r., p02. 2052 z póniejszymi zmianarni / oraz zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntéw i budynków z dnia 27 Iipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 / nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci
ustalenia przebiegu granic.

GEODETA
&/
UPR W
Y

,

mgr mi
upr2vmm

mgr mi. Andrzej Augustynowicz
Nr upr. zaw. 19496

G1o'EZJA WYCNA
\VT
tAUZ'JWO
20

Je!w, ul. KDpornia 11/55
teLO 60199 86 84

flp. 9S2- 177-48-61. 1FGOW: 140858361

PODGiK W OTWG(j,j
WPLYNE.()

1

GEoDEzA WYCENA
AuDYT DOR&DZTWO
tni1r:..j Agtucz

05-420 iOzefOw. ul. Kpemika

11/55
tel. D6OI 998684
NIP 952-177-48.6!. f?FGON: 14fl.13c1

L.dz./podpsI,

i).za ........................ .....

OG[JOSZENIE

Niniejszym informujc, ze dma 08 grudnia 2021 r. od godz.: 12.30 w Taborze przy
drodze krajowej nr 50 przed dz. ew. nr 248 nastapi rozpoczcie czynnoci ustalenia
przebiegu granic dz. ew. nr 249 zapisanej w KW WA10/00039581/4 z dzialkami
ewidencyjnymi nr:
241 zapisan, w KW WA 10/00010722/6,
.- 250 nieposiadajqcq urzdzonej ksiçgi wieczystej,
251/1 zapisan4 w KW WA10100034535/2.
Dia dz. ew. nr 250 w ewidencji gruntów jako podmiot ewidencyjny me ujawniono
w1acicie1a, za§ wykazano: wi. samois. - malzeñstwo: Helena Rogawska I Marcin
Rogawski - bez podania adresu.
Zawiadomieni w1acicie1e / w4adajcy / gruntami proszeni sq o przybycie
w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mog, byá potrzebne przy ustaleniu
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych wraz z dokumentami tozsaniosci.
W imieniu osób nieobecnych mogz, wystçpowaé odpowiednio upowaznierii
pelTlomocnicy.
W przypadku wspólwlasnosci, wsp1u2ytkowania wieczystego, mal2eñskiej
wspóiwiasnoci ustawowej - uczestmkami ezynnoci s- wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dma 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne / Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pózniejszymi zmianami / oraz zgodnie
z § 32 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów
i budynków z dnia 27 Iipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 / nieusprawiedliwione
niestawiennictwo zauiadomionych podniiotow me wctrymuje c?ynnoscl ustalema prebiegu
granic.
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