Otwock. dn. 02 listopada 2021 r.

Adresat:

Nadawca:
Uslugi geodezyjne
Stefan Koc
Geodeta Uprawniony
upr. nr 497
ul. Czaplickiego 3A/22
05-400 Otwock

Rowy Piywatne
05-340 Kobel

ZAWIADOMIENIE
o czynnociach podjçtych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Na podstawie §32 ust. I rozporzdzenia Minisa Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia
27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynkOw (teks jednolity: Dz. U. z 2021.
poz. 1390 z p&n. zm.) oraz zgloszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Orodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku z dnia 17 lipca 2020 r. identyfikator
-1 uprzejmie zawiadaniiarn:
zgloszenia GK. ITI.6640.1.5 069.201
Rowy Prywatne
ze w dniu 29 listopada 2021 r. o godz.

grunt ni&iipotekowany-dz. 110

900 odbedzie sic ustalenie przebiegu granic dzialek

ew. nr 151/1. 150, 149/2, 148 po1oonych we wsi Siwianka gnhina Kolbiel z dzialkami
ssiednirni nr nr 208, 110, 59, 145, 146, 147, 149/1. 151/2. 152 obrçb Siwianka.
Rozpoczecie czynnoci zwizanych z ustaleniern przebiegu granic nastpi we wsi Siwianka w
relonie adresu Siwianka 28.
W interesie Pana (Pani) jest udzial w tych czynnociach, osobicie lub przez swojego
przedstawiciela.
Osoby biorqce udzial w czynnociach ustalenia granic powinny posiadaé dokument
tosamoci, a w przypadku wystçpowania w charakterze przedstawiciela - pelnornocnictwo
na pimie. Dokurnent gwiadczqcy o pelnomocnictwie jednorazowyrn zostanie do1czony do
akt.
Nieusrawied1iwione niewziccie udzialu w ww. czynnociach nie bedzie stanowiá
przeszkody do icli przeprowadzenia.
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WNIOSEK

Wykonuj4c pracq geodezyjnq zgloszonq w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Otwocku o identyfikatorze GKJI1.6640.1.5069.2021, niniejszym na podstawie
§ 32 ust. 7 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologli z dnia 27 lipca 2021r.,
w sprawie ewidencji gruntOw i budynków (teks jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 1390 z pó±n. zm.),
wnoszç o zamieszczenie na stronie internetowej BIP I na tablicy ogloszeft Starostwa Powiatowego
w Otwocku zat4czone zawiadomienie o czynnociach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic
dzialek ewidencyjnych.
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