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Mazowieckie Biuro Geodezji i UrzdzeñRy.ch.
07-410 Ostr&tçka, ul Pilsudskiego 38
REG0N142682989 NIP 7582332719
Tel./fax 29 760.45-26
(Nam* instytucji)

WIacicie1 dzialki nr 53/1

ZAWIADOMIENIE
o czynnosciach vznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych
ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków
(Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograticzne - art. 39 ust. 3)

Dzia1ajc na podstawie zgloszenia roboty geodezyjnej nr GKll1.6640.1.5948.2021
Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzdzeñ Rolnych w Ostrolçce zawiadamia Paiistwa jako
w1a9cicie1a (w1adajcego, posiadacza):
- dzialki nr 53/1 - ohrçb 0072- Józefów. gmina JózefOw, 2e w dniu 27.0 1.2022 r.
o
godz. 10.15 nastpi wznowienie/ wyznaczenie punk- tow granicznych ujawnionych uprzednio
w EGIB z dzialkami sasiednirni nr: 86/1 (ieden Dunkt). 91 (ieden Dunkt). 53/10. 89/1. 53/2
Wen punkt). 53/9.
W zwi!.zku z powyiszym zawiadamiam Panu/Pana jako stronç, ze w/w czynnoci
zostan4 przeprowadzone dia dziatek wymienionych w ponizszej tabeli:
Nurner dzialki
Nazwa obrçhu
Data
Codzina
53/1

- obrçb 0072- JOzefów

27.01.2022r.

10:00

W zwi4zku z powyzszym, zapraszam Pañstwa jako zainteresowanych, do wziçcia udzialu
w opisanych czynnociach osobicie lub przez swojego przedstawiciela.
Rozpoczçcie czynnoci zwiqzanych z wyznaczeniem punkiów granicznych nastqpi w
JOzeJowie pr-y szacji paliw na drod.ze a numerze ewfdency/nym 89/I.
tel. kontakt. (29) 760-45-26 wew. 29 kom. 721596063 (Kios Dariusz)
Dariusz Kios
Nr upr. 20647
Pieczatka i podpis geodety
uprawnionego

Pouczenie:
Zawiadomieni wlaciciele ( w1adajcy ) gruntarni proszcni sq o przybycie w wyaczonym terminie z wszelkimi
dokurnentami. jakie mogq by6 potrzebne przy przyjrnowaniu granic ich gruntOw oraz dokumentami to2samoci.
W imieniu osOb nieobecnych mog4 wystçpowac odpowiednio upovanieni pelrornocnicy.
W przypadku wsp6Iw1asnoci, wsp6hi2ytkowania wieczystego, malleAskiej wspóInoci ustawowej uczestnikarni posupowania sq wszystkie stroriy.
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 us(. 3 ustawy z dnia 17 maa 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000r Nr 100, pot. 1086 i Nr 120. poz. 1268) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron gj
wstrzymuie czvnnoci geodetv.

