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Wlacicie1 dzialek nr: 47. 1/2
ZAWIADOMIENIE
o czynnociach wznowienia zn aków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych
ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów I budynków
(Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezjne ikartoaraficzne - art. 39 usi. 3)

DziaIajc na podstawie zgloszenia roboty geodezyjnej nr GK.I11.6640.1.5948.2021
Mazowieckie Biuro Geodezji I Urzdzeñ Rolnych w Ostrolçce zawiadamia Pañstwa jako
w1a.cicie1a (wladajqcego. posiadacza):
- dzialki nr 47 - obrçb 0073- Józefów, gnhina JOzefOw, ze w dniu 27.01.2022 r.
o godz. 10.15 nastgpi wznowienie/ wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych
uprzednio w EGiB z dzialkami siedn nr: 51 (jeden punk-0, 1/2 (leden punkt). 42 (jeden
punkfl. 1/1.
- dzialki nr 1/2 - obreb 0073- Józefów. grnina Józefów. ke w dniu 27.01.2022 r.
o
godz. 10.15 nastpi wznowienie/ wyznaczenie punktów granicznych uiawnionych uprzednio
EGiB z dzialkami sgsiednimi nr: 1/I. 42 (leden pwkt). 47, (jeden put). 51 (jeden punk-0.
1/9.
W zwüzku z powyszym zawiadamiam PanifPana jako stronc, ze w/w czynno.ci
zostan4 przeprowadzone dia dziatek wymienionych w ponizszej tabeli:
Nazwa obrçbu
Data
Godzina
Numer dzialki
47

obreb 0073- JózefOw

27.01.2022r.

13:25

1/2

obrçb 0073- JózefOw

27.01.2022r.

13:25

W zwi4zku 2 powyszyrn. zapraszam Pañstwa jako zainteresowanych, do wziçcia udzialu
w opisanych czynnociach osobicie lub przez swojego przedstawiciela.
Rozpoczçcie czynno.ci zwiqzanych z wyznaczeniem punkiów granicznych naslqpi w
Józefowie przy s:ac/i paliw na drodze o numer:e ewidencyjnyrn 89/I.
tel. kontakt. (29) 76045-26 wew. 29 kom. 721596063 (Klos Dariusz)
Dariusz Kios
Nr upr. 20647
Piec74tka I podpis geodety
uprawnionego

Pouczen ie:
Zawiadornieni wlasciciele ( wtadajcy ) gruntami proszeni s4 o przybycie w wyznaczonym terminie z wszelkimi
dokurnentami, jakie mog4 byd potrzebne przy przyjmowaniu grdnic ich gruntOw oraz dokumentami tosamosci.
W imieniu osób nieobecnych mog wystçpowaé odpowiednio upowanieni pethomocnicy.
W przypadku wspOtwasnoci. wsp64u2ytkowania wieczystego, mal2enskiej wspoInoci ustawowej uczestnikami postçpowania s4 wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust.3 or-az art. 32 ust. 3 ustawy z dnia I? maja 1989r. Prawo geodezyjne I kartograficzne
(Dz. U. z 2000r Nr 100. poz, 1086 I Nr 120. poz. 1268) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie
wstrzyniuje czynnoci geodety.

