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Mazowieckie Biuro Geodezji i
07-410 Ostrotçka. ul Piisudskiego 38
REG0N142682989 NIP 7582332719
Tel./fax 29 760-45-26
(Nazwa insytUcji)

Wlacicje1 dziatki nr 90/2

ZAWIADOMIENIE
o czynnosciach wznowienia znaków granicznych/ wyzn aczen ia punktów granicznych
ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów I budynków
(Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezvjne i kartograficzne - art. 39 ust. 3

Dzialajc na podstawie zgloszenia roboty geodezyjnej nr GK.III.6640.1.5948.2021
Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzdzeñ Rolnych w Ostrolçce zawiadamia Paistwa jako
w1acicieIa (wladajcego. posiadacza)
- dzialki nr 90/2 - obrçb 0072- Józefów. grnina Józefów, ie w dniu 27.0 1.2022 r.
o
godz. 10.20 nast4pi wznowienie/ wyznaczenie punktOw granicznych ujawnionych upedo
w EGIB z dzialkarni sasiednirni nr: 90/1 (jeden punkt. 89/2 (jeden punkt). 89/1 (jeden punkt).)
W zwizku z powyzszym zawiadamiarn PaniqlPana jako stronç, ze w/w czynnoci
zostanq przeprowadzone dta dzialek wymienionych w ponizszej tabeli:
Numer dziatki
Nazwa obrçbu
Data
Codzina
90/2

- obrçb 0072- JOzefOw

27.01.2022r.

10:00

W zwiazku z powyzszym, zapraszam Pañstwa jako zainteresowanych, do wziçcia udzialu
w opisanych czynnociach osobicie lub przez swojego przedstawiciela.
Rozpoczçcie czynnoci zwiqzawch z wyznaczeniem punk/ow granicznych nastqpi w
JOzefowie pro.' stac/i paliw na drodze o nwnerze ewidenc:vjnym 89/I.
tel. kontakt. (29) 760-45-26 wew. 29 korn. 721596063 (Kios Dariusz)
Dariusz Kios
Nr upr. 20647
Piecz4tka I podpis geodeiy
uprawn ionego

Pouczenie:
Zawiadoniieni wlacicie1e ( wtadajcy ) gruntarni proszeni sa a przybycie w wyznaczonyrn terminie z wszelkimi
dokumentamLjakie mogq byd potrzebne pray przyjmowaniu granic ich gruntow oraz dokurnentami to2samosci.
W irnieniu osób nieobecnych mogq wystçpowaá odpowiednio upowathieni pelnomocnicy.
W przypadku wsptMwasnosci, wspóluytkowania wieczystego. rna4ehskiej wspOInoci ustawowej uczestnikarni postçpowania sa wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust-3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 rnaja I 989r. Prawo geodezyjne I kartografucz.ne
(Dz. U. z 200(Jr Nr 100. p02. 1086 i Nr 120 poz. 1268) nieusprawiedliwione niestawienniciwo stron nie
wstrzvmuje czynnosci geodety.

