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(Nazwa ins1ytuji) 

Ostrolçka, dn. 29.12.2021 r. 

W1acicieI dzialek nr: 54. 51 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnociach wznowienia znaków granicznych/ wyznnczenia punktów granicznych 

ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków 
(Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -. art. 39 ust. 3) 

Dzialajc na podstawie zgtoszenia roboty geodezyjnej nr GK.1H.6640.1.5948.2021 
Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzdzeñ Roinych w Ostrolçce zawiadamia Pañstwa jako 
wla.cicieia (wiadajcego. posiadacza): 
- dzialki nr 54 - obrçb 0072- Józefów. gmina JOzefOw, 2e w dniu 27.01.2022 r. 	 o 
godz. 10.15 nastpi wznowienie/ wyznaczenie punktów granicznych ujawnionvch uprzednio 
w EGIB z dzia!kanii sqsiednirni nr: 52 (jeden punkt). 1/9 (ieden put). 
- dzialki nr 51 - obrçb 0072- Józefów. grnina .Józefów, e w dniu 27.0 1.2022 r. 	 o 
godz. 10.15 nas4pi wznowienie/ wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych upednio 
w EGiB z dzialkarni ssiednirni nr: 52 &jeden punkt). 47 (jeden pwikt). 1/9. (leden punkt), 1/2 

W zwiizkui z powy2szym zawiadarniam Pani/Pana jako stronç, le w/w czynnoci 
zostan4 przeprowadzone din dzialek wymienionych w ponizszej tabeli: 
Numer dzialki Nazwa obrçbu Data Codzina 

54 - obrçb 0072- Józefów 27.01.2022r. 13:50 

51 -obrçb0O72-Józefôw 27.01.2022r. 13:30 

W zwiqzku z powyszyrn. zapraszarn Pañstwa jako zainteresowanych, do wziçcia udzialu 
w opisanych czynnociach osobicie lub przez swojego przedstawiciela. 
Rooczçcie czynnoáci zwiqzanych z wyznaczeniern punktów,  granicznych naszqpi w 
Józfowie pr--y stacji paliw na drothe o numerze ewidencyjnynz 89/I. 
tel. kontakt, (29) 760-45-26 wew. 29 kom. 721596063 (Kios Dariusz) 

Dariusz Kios 
Nr upr. 20647 

Piecztka I podpis geodety 
uprawn ionego 

Pouczenie: 
Zawiadornieni wIacicie1e ( wladajcy ) gruntami proszeni sq o priybycie w wyznaczonym terminie z wse1kimi 
dokurnentami,jakie moga byd potrzebne przy przvjmowaniu granic ich gruntow oraz dokumentami tosamodci. 
W imieniu osOb nieobecnych mop wystçpowac odpowiednio upowa.thieni pelnomocnicy. 
W przypadku wspOIwtasnosci, wsp6hi2ytkowania wieczystego, maLt'.eñskiej wsp61noci ustawowej - 
uczestnikami postçpowania sq wszystkie strony. 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r, Prawo geodezyjne I kartogruficzne 
(Dz. U. z 2000r Nr 100. poz. 1086 i Nr 120. poz. 1268) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie 
wstrzvrnuje czvnnoci izeodety 


