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Pani Renata Maria Suejewska
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 gruntow I budynkôw)
Dziatajc na podstawie ziecenia wtacicieIi oraz zgloszenia roboty geodezyjnej w
Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej w Otwocku pod
numerem GK.11L66401 .1321 .2021. zawiadamiam, ze w dniu 28.01.2022r.
o godzinie 12.00 nastpi ustalenle przebiegu granic dziaek ewidencyjnych
po-rozonych w Izabeli, gm. Wizowna oznaczonych jako dzialka
nr 34 z dzlafkq 191, z dzia4kq 35, z dziafkq 36 i z dziakq 37,
oraz dziaki nr 37 z dziatka 36 I z dzialka 38,
oraz dziaki nr 188 z dzia4k 106, z dziatkal 111, z dziatkq 1891 z dziatkel 113,
oraz dziaki nr 106 z dzialkq 111,
oraz dzialki nr 189 z dziatkq 111 I z dziakq 113.
W zwizku z powyzszym zapraszam Pani, jako zainteresowan do wzicia udziai'u
w w/w czynnociach.
Spotkanie na gruncie w w/w dniu w miejscowoci Izabela ul. Postpu 38 przy drodze
powiatowej -

IDI
data I podpis

Pouczenie:
Zawiadomierii wacicieIe proszeni sal o przybyc;e w oznaczonym terminie z wszelkim; dokumentami,
jakie mop byt potrzebne przy ustaleniu granic ich nieruchomosci oraz dokurnentami to2samoci.
W imieniu osób nieobecnych mogq wystpowaó odpowiednio upowaznieni petnomocnicy.
W przypadku wspôwasnoci, mai2enskiej wspOlriosci ustawowej uczestnikami postçpowania s
wszystkie strony.
Zgodnie z §32 ust.5) RozporzdzenIa Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021r. w
sprawie ewidencji gruntow I budynkOw, nie usprawiedtiwione niestawennictwo nie wstrzymuje
czynnoki geodety.
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ZAWIADOMIENIE
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzia4ek ewidencyjnych
(§32 Rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021r.
w sprawie ewidencji gruntôw I budynków)
Dzia4ajac na podstawie ziecenia wacicieIi oraz zg4oszenia roboty geodezyjnej w
Powiatowyrn Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku pod
numerem GK.1116640.1.1321.2021, zawiadamiam, ze w dniu 28.01.2022r.
o godzinie 12.00 nastpi ustalenie przebiegu granic dziaek ewidencyjnych
po4o2onych w Izabeli, gm Wiqzowna oznaczonych jako dziaka
nr 34 z dziaka 191, z dziakq 35, z dzialkal 361 z dzialkel 37,
oraz dzialki nr 37 z dziaIkq 36 I z dziakq 38,
oraz dziaki nr 188 z dziaflc 106, z dziatkq 1111 z dziakq 189 I z dziatkq 113,
oraz dziaki nr 106 z dzialkq 111,
oraz dziatki nr 189 z dziatka 111 I z dzialkel 111
W zwizku z powyzszym zapraszam Pani, jako zainteresowan do wzicia udziau
w w/w czynnociach.
Spotkanie na gruncie w w/w dniu w miejscowoci Izabela ul. Postpu 38 przy drodze
powiatowej.
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Pouczenie:
Zawiadomieni wtacicieIe proszeni sq o przybycie w oznaczonyrn terminie z wszelkimi dokumentami,
jakie mogq byô potrzebne przy ustaleniu granic ich nieruchomosci oraz dokumentami tozsamoci.
W imieniu osób nieobecnych mogq wystpowaó odpowiednio upowaznieni pethomocnicy.
W przypad ku wspôwasnoci mateñskiej wspá Inoci ustawowej uczestnikami postpowania sq
wszystkie strony.
Zgodnie z §32 ust.5) Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologil z dnia 27.072021r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie usprawiedliwione niestawennictwo nie wstrzymuje
czynnoci geodety.
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ZAWIADOMIENIE
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
(§32 Rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021r,
w sprawie ewidencji gruntôw I budynkôw)
Dziatajc na podstawie ziecenia w1'acic,eIi oraz zgtoszenia roboty geodezyjnej w
Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej w Otwocku pod
numerem GK.III.6640. 1,1321.2021, zawiadamiam, ze w dniu 28.01.2022r.
o godzinie 12.00 nastpi ustalenie przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
poozonych w Izabeli. gm. Wizowna oznaczonych jako dziatka
nr 34 z dziatkq 191. z dzialkq 35, z dziaka 36 I z dziatk 37,
oraz dziatki nr 37 z dzaka 36 I z dzlatkzl 38
oraz dziatki nr 188 z dzialkcI 106, z dziatkcl 111, z dzialkq 189 i z dzialkel 113,
oraz dziatki nr 106 z dziakq 111,
oraz dzialki nr 189 z dziatkq 111 i z dzia1'k 113.
W zwiqzku z powyzszym zapraszam Pana, jako zanteresowanego do wzicia
udziahj w w/w czynnociach.
Spotkanie na gruncie w w/w drilu w mIejscowoci Izabela ul. Postpu 38 przy drodze
pow iatowej.

data I podpis

Pouczenie:
Zawiadomieri wasciciele proszeni sel o przybycie w oznaczonyni terminie z wszelkimi dokumentami,
jakie moga byô potrzebne przy ustaleniu granic ich nieruchomoci oraz dokumentami tozsamoci.
W imieniu osób nieobecriych mogq wystçpowaá odpowiednio upowa2riieni penomocnicy.
W przypadku wsp64wasnoci, ma3erskiej wspOlnosci ustawowej uczestnikami postpowariia sel
wszystkie strony.
Zgodnie z §32 ust.5) Rozporzqdzenia Minstra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07,2021r. w
sprawie ewidencji gruntaw I budynkOw, nie usprawiedliwione niestawienriictwo nie wstrzymuje
czynnoci geodety.

