USLUGI GEODEZYJNE
Barbara Twardowska
05-400 Qtwocl, UI. Plac Wolnoci 3c
tel. 22 788-25-40. corn. 600-048-417
Nr upr. 16194 NIP: 532-125-02-75

(nadawca)
GK. Ill. 6640. 1.106.2022

-

PODOiK W OTWOCKLI

wr'

L

Otwock dn. 24.01.2022

vri r

2022 -01- 2

L.dzipodpis.
.......
'l- zal......................

WLACICIEL NIEUSTALONY

ZAWIADOMIENIE
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
(37 rozporzdzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454 ze zm.)

Dzialajqc na podstawie ziecenia w1acicie1a dzialki nr 744 zawiadamiam, te w dniu
21.02.2022 o godz. 1200 odbçdq sic czynnoci ustalenia przebiegu granic dzialki
ewidencyjnej 744 poloonej w obrçbie Kosumce gm. Karczew z dzialk4 s4siedni4 nr 748
poloton4 w obrçbie Kosumce gm. Karczew

W ewidencji gruntówjako wfasnok dzialki 748 w obrçbie Kosumce wykazano Wlacicie1
Nieustalony dia której w ewidencji gruntOw brak oznaczenia danych adresowych.
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Uwaga:
Zawiadomieni wlacicie1e (w1adajcy) gruntami proszeni sq 0:
- przybycie w oznaczonym terminie
- posiadanie dokumentu tozsamoci.
(Jdzial w powyszych czynnociach 1ey w interesie podmiotu, nieusprawiedliwione nie
wziçcie udzialu nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia.
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MARIANNA WINCZAK

ZAWIADOMIENJE
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dziaiek ewidencyjnych
(37 rozporzdzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynkOw
DzJJ. z 2001r. Nr 38. poz. 454 ze zm.)

Dzialaj4c na podstawie ziecenia wIa.cicieIa dzialki nr 744 zawiadamiarn. ze w dniu
21.02.2022 o godz. 12('0 odbqdq sic czynnoci ustalenia przebiegu granic dzialki
ewidencyjnej 744 polo2onqj w obrçbie Kosumee gm. Karczew z dzialkq s4siedniq nr 745
polo2on4 w obrçbie Kosumce gm. Karczew

W ewidencji gruntOw jako wIasnoé dzialki 745 w obrçbie Kosunice wykazano Mariannç
Swiñczak dia ktOrej w ewidencji gruntOw brak oznaczenia danych adresowych.
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Uwaga:
Zawiadomieni wlakiciele (wladajqcy) gruntami proszeni s4 o:
- przybycie w oznaczonym terminie
- posiadanie dokumentu tosamoci.
Udzial w powyzszych czynnociach lezy w interesie podmiotu, nieusprawiedliwione nie
wziçcie udziahi nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia.

