
Prywatne Przedsiçbiorstwo Uslug 

Geodezyjno Kartograficznych 

mgr ink. Slawomir Sikora 

05-400 Ot'wock ul. Górna 16 

Tel. 602-623-428 

PODGiK W OTWOCKU 

[2021 -'2- 

Ldz./podpis 
ii. za ........................... 

Rowy Piywatne 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Dzialaj4c na podstawie ziecenie w1acicieIa dzialki numer 504/1, 504/2, 506/1, 506/2 obrçb 

Dobrzyniec oraz zgloszenia pracy geodezyjnej GKJIL6640.1. 6303.2021 zawiadamiam 

zainteresowarie strony, ze w dniu 03.02.2022 r. o godz. 12°°  nastpi ustalenie przebiegu granic 

dzia&i ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów I budynkówjako dzialka ewidencyjna numer 

504/1, 504/2, 506/1, 506/2 z dzialk4 ewidencyjnq : 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 

485, 486, 489, 501 Obrçb Dobrzyniec. 

Spotkanie na dzialce nr 506/1. 
geodeta 

wrrtir Sikora 

ravui  

(podpis geodety) 

Pouczenie: 

Zgodnie z Rozporzdzeniern Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 381 poz. 454 z pó±n, zrn.) konieczne jest 

posiadanie dokurnentu urnozliwiajcego ustalenie tozsarnoci osoby dekIarujcej swoj udzial w tych 

czynnociach oraz posiadanie dokumentów dotyczqcych granic przedmiotowej nieruchomoci. 

Jednoczen ie informujç, ±e n ieusprawiedl iwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynnoc I 

geodety i nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia. Udzial w wyej wymienionych 

czynnociach lezy w interesie zawiadomionej strony. 



Prywatne Przedsiçbiorstwo Ustug 

Geodezyjno Kartograflcznych 

mgr inz. Slawomir Sikora 

05-400 Otwock uJ. Górna 16 

Tel. 602-623-428 

PODGIK W OTWOCKU 
W'3 .YN1.() 

1 z.P. Stanislaw Jenda 12021  -2- 2 U 

L.dzjpodpis......-!.......... 
ii. zal. .............. ... ... ........ 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Dzialajc na podstawie zlecenie waciciela dzialki numer 504/1, 504/2, 506/1, 506/2 obrçb 

Dobrzyniec oraz zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.III.6640.1. 6303 .2021 zawiadamiam 

zainteresowane strony, 2e w dniu 03.02.2022 r. o godz. 1200  nastpi ustalenie przebiegu granic 

dzialki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynkówjako dzialka ewidencyjna numer 

504/1, 504/2, 506/1, 506/2 z dzialk4 ewidencyjn : 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 

485, 486, 489, 501 Obrçb Dobrzyniec. 

Spotkanie na dziake nr 506/1. 'ngr inz. geodeta 
Stawozir 5ibra 

uprawnienia nr 13474 

(podpis geodety) 

Pouczenie: 

Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 381 poz. 454 z pón. zm.) konieczne jest 

posiadanie dokumentu umo1iwiajcego ustalenie to±samoci osoby dekIarujcej swOj udzial w tych 

czynnociach oraz posiadanie dokumentów dotyczcych granic przedmiotowej nieruchomoci. 

Jednoczenie informujç, ze nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzyrnuje czynnoci 

geodety i nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia. Udzial w wyzej wymienionych 

czynnociach le±y w interesie zawiadomionej strony. 



Prywatne Przedsiçbiorstwo Uslug 
PODQIK W OTWOCKtJ 

WPLYNF'O 
Geodezyjno Kartograficznych 

mgr in±. Slawomir Sikora 

05-400 Otwock ul. Góma 16 

Tel. 602-623-428 

L 2021 -12- 

L.dz./podpis. ..t 
ii. za ........................... 

Sz.P. Helena Jenda 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnosciach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Dzialajc na podstawie ziecenie w1acicie1a dzialki numer 504/1, 504/2, 506/1, 506/2 obrçb 

Dobrzyniec oraz zgloszenia pracy geodezyjnej GK.1II.6640.1. 6303 .2021 zawiadam jam 

zainteresowane strony, ze w dniu 03.02.2022 r. o godz. 1200  nastpi ustalenie przebiegu granic 

dzialki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkówjako dzialka ewidencyjna numer 

504/1, 504/2,506/1, 506/2 z dzialk4 ewidencyjn : 475, 476,477,478,479,480,481,482,483,484,  

485, 486, 489, 501 Obrçb Dobrzyniec. 

Spotkanie na dzialce nr 506/1. mir inL geodeta 
Stawernfrsikora 

uprawnienia  

(podpis geodety) 

Pouczenie: 

Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownietwa z dnia 29 marca 

2001r. w sprawie ewidencji gruntów I budynków (Dz. U. Nr 381 poz. 454 z pón. zm.) konieczne jest 

posiadanie dokumentu umo±Iiwiajcego ustalenie tozsamoci osoby deklarujcej swój udzial w tych 

czynnociach oraz posiadanie dokumentów dotyczacych granic przedmiotowej nieruchonioci. 

Jednoczenie informujç, ze nieusprawiedliwione niestawiennietwo stron nie wstrzymuje czynnoci 

geodety i nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia. Udzial w wyej wymienionych 

czynnociach lezy w interesie zawiadomionej strony. 


