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L.ks.rob. 38/2021  
L.dz./podps. 

JK4GEO JACEK KO5SOW51- . 
05-402C1lwock .Stenkjemcza 511 	 Pan Robert Mirosi'aw Bieñkowski 

tel 79106255 	e-mail lk49eoi9rnal coin 

NIP 825-114.54-15 	REGON 71IS577'1 	 S. Stefana i Bozenny 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnociach ustalenia przebiegu granic dziaek ewidencyjnych 
(§32 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologil z dnia 27.07.2021r. 

w sprawie ewidencji gruntow I budynków) 

Dziatajc na podstawie ziecenia wacicieIi oraz zgoszenia roboty geodezyjnej w 
Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku pod 
numerem GK.III.6640. 1.1573.2021, zawiadamiam, ze w dniu 28.01.2022r. 
o godzinie 10.00 nastpi ustalenie przebiegu granic dziaek ewidencyjnych 
poo2onych w Izabeli, gm. Wizowna oznaczonych jako dziaka nr 28 
z dzlatkq 29. 
W zwiqzku z powy2szym zapraszam Pana, jako zainteresowanego do wzicia 
udziatu w w/w czynnociach. 

Spotkanie na gruncie w w/w dnu w miejscowoci Izabela ul. Postpu 48 przy drodze 
powiatowej. 	 - 

data I podpis 

PouczenEe: 

Zawadomieni wtacicieIe proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 
jakie mogq byô potrzebne przy ustalenlu granic ich nieruchomoci oraz dokumentami to2samoci. 
W imienlu osób nieobecnych mogq wystpowaô odpowiednio upowaznieni penomocnicy. 
W przypadku wspowlasnoci, rnatzeñskiej wspOInoci ustawowej uczestnikami postçpowania sq 
wszystke strony. 
Zgodnie z §32 ust,5) Rozporzqdzenla Ministra Rozwoju, Pracy I Technotogii z dnia 27.07.2021r. w 
sprawie ewidencji gruntôw i budynków, ne usprawiedliwione niestawiennictwo me wstrzymuje 
czynnoci geodety. 
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L.dz./podpis............. 
U. zal............................ 

Pani Kalina Aniela Sk 
c. Stefana i Bozenny 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnociach ustalenia przebiegu granic dziaek ewidencyjnych 
(§32 Rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021r. 

w sprawie ewidencji gruntów I budynków) 

Dziaajc na podstawie ziecenia wlacicieIi oraz zgtoszenia roboty geodezyjnej w 
Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej w Otwocku pod 
numerem GK.III.6640.1.1573.2021, zawiadamiam, ze w dniu 28.01.2022r. 
o godzinie 10.00 nastqpi ustalenie przebiegu granic dziaek ewidencyjnych 
poto2onych w Izabeli, gm. Wizowna oznaczonych jako dziatka nr 28 
z dziafkq 29. 
W zwiqzku z powy2szym zapraszam Pani, jako zainteresowanq do wziçcia udziau 
w w/w czynnociach. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu w miejscowoci Izabela uL Postpu 48 przy drodze 
powiatowej. 

:zr, 47- W?A- 	 jx 
data i podpis 

Pouczenie: 

Zawiadomieni wacicieIe proszeni scl o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 
jakie mogcl byó potrzebne przy ustaleniu granic ich nieruchomoci oraz dokumentami tosamoci. 
W imieniu osób nieobecnych mogcl wystpowaO odpowiednio upowanieni pe1nomocnicy. 
W przypadku wsp6lw4asnoci, matzeñskiej wspOnoci ustawowej uczestnikami postpowania scl  
wszystkie strony. 
Zgodnie z §32 ust.5) Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021r. w 
sprawie ewidencji gruntow I budynkow, nie usprawedIiwone niestawiennictwo nie wstrzymuje 
czynnoci geodety. 
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JK4GEO JACEK KOSSOWSKL,dz,/podpis.,.,,it'~2 

052Oiwocic ul H SIenkawuca 511 	ii. za ............................. 
tel 791-606-296 e-n,ai k4ce@gmalcom 	 Pani Renata Maria Sulejewska 
NIP 825-114-54-15 	REGON 711557761 	

c. Stefana I Bozenny 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnociach ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych 
(§32 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27.07.2021r. 

w sprawie ewidencji gruntáw I budynkôw) 

Dziakajqc na podstawie ziecenia waciciei oraz zgoszenia roboty geodezyjnej w 
Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku pod 
numerem GK.III.6640.1 .1573,2021, zawiadamiam, 2e w dniu 28.01.2022r. 
o godzinie 10.00 nastpi ustalenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych 
poozonych w Izabeli, gm. Wiqzowna oznaczonych jako dziaka nr 28 
z dziakq 29. 
W zwiqzku z powyszym zapraszam Paniq, jako zainteresowanq do wzicia udziau 
w w/w czynnociach. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu w miejscowoci Izabela ul. Postçpu 48 przy drodze 
powiatowej. 

,?: 
data I podpis 

Pouczenie: 

Zawiadomieni wacicieIe proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie z wszekimi dokumentami, 
jakie mogq byO potrzebne przy ustaleniu granic ich meruchomosci oraz dokumentami tozsamoci. 
W imieniu osOb nieobecnych mogq wystçpowaO odpowedrtio upowanieni pelnomocnicy. 
W przypadku wspôFwasnoci, ma12eñskiej wspóInoci ustawowej uczestnikami postpowania sq 
wszystkie strony. 
Zgodnie z §32 ust.5) Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologli z dnia 27.072021r. w 
sprawie ewidencji gruntow I budynkOw, nie usprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje 
czynnoci geodety. 


