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Adam Latosek 

Wygoda 76, 05-480 Karcew 

NIP 532-190-18-50 Regon 142132473 

tet. 694-751-475 

PODGjK W OTWOCKU 
(wykonawca pra geodeziiych) 	 W P 'v r r c ,- 

[2022 -02- 1 

L.dz.IPodPij.)J ........... 
iIzal.................... 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnociach podjçtych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Na podstawie § 32 rozporqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27 Iipca 2021 r. 
w sprawie ewidencji gruntOw I budynkOw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390. ze 	.) w zwikzku ze zgloszeniem pracy 
geodezyjnej Id: GK.111.6640.1.129.2022 

zawiadamia sic, ze 

w dniu 10 marca 2022 r., o godzinie 15:00. ok. 350 m na pólnoc od ul. Sezamkowej w miejscowoci Wygoda. 
gm. Karczew, zostanq rozpoczcte czyrinoci ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr 1311 
z dzialkami ssiednimi: 

I) nr 1310. po1oona w miejscowoci Wygoda, gmina Karczew. 
2) nr 207/4 (droga), p000na w miejscowoci Wygoda, gmina Karczew, 
3) nr 1312, po-lozona w miejscowoci Wygoda. gmina Karczew, 
4) nr 1673, poo2ona w rniejscowoci Otwock Wielki. gmina Karczew. 

/ ... . 
. 
I 

 ..................... 

Pouczenie 
Zawiadomione podmioty proszone s4 o przvbycie w oznaczonym termirlie I miejscu z dokumentcm unw2liwiaj4cym ustalerne tosamoci 

osoby dek1arujcej swój udzial w czynnoiaeh ustalenia przebiegu granic dziakk ewidencyjnych. 

Nieusprawiedliwione niewziçcie udziahi w ww. czynnos'ciach me bçdtic stanowié przeszkody do ich przeprowadzenia. 
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L.dz./podpis. 	............ 
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ZAWIADOMIENIE 
o czynnociach podjtych w cehi ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Na podstawie § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27 lipca 2021 r, 
w sprawie ewidencji gruntOw i budynkOw(Dz. U. z2021 r. poz. 1390, ze zrn.)w zwizku ze zgloszeniem pracy 
geodezyjnej Id: GKJII.6640. 1 129.2022 

zawiadamia sit, le 

w dniu 10 marca 2022 r., o godzinie 15:00, ok. 350 m na pOlnoc od ul. Sezamkowej w miejscowoci Wygoda, 
gm. Karczew, zostana rozpoczçte czynnoci ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr 1311 
z dzialkami ssiednimi: 

1) nr 1310, polo±oiia w miejscowoci Wygoda. grnina Karczew, 
2) nr 207/4 (droga). polozona w miejscowolci Wygoth. gmina Karczew, 
3) nr 1312, po400na w miejscowoci Wygoda. gmina Karczew, 
4) nr 1673, pokoona w rniejscowoci Otwock Wielki, gmina Karczew. 

....... ..... ............................ 

Pouczenie 
Zawiadomione podmioty proszone S4 o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu z doktintentern umoZliwiajcym uslatenie t02.samo9ci 

osoby dekIarujcej swOj udzial w czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych. 

Nieusprawiedliwione niewziecie udzialu w ww. czynnosciach nie bçdzie stanowii przeszkodv do ich prieprowadzenia. 
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ZAWIADOMIENIE 
o czvnnociach podjetych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Na podstawie § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipea 2021 r. 
w sprawie ewidencji grunt6w I budynkOw (Dz. ft z 2021 r. poz. 1390, ze En.) W zwiqzku ze zgloszenietn pracy 
geodezyjnej Id: GK,111.6640,1.129.2022 

zawiadamia sic, ze 

w dniu 10 marca 2022 r., o godzinie 15:00. ok. 350 m na pOlnoc od ul. Sezamkowej w miejscowoci Wygoda, 
gm. Karczew, zostan4 rozpoczçte czynnoci ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr 1311 
z dzialkami s4siednimi: 

1) nr 1310, poloona w miejscowoci Wygoda, gmina Karczew, 
2) nr 207/4 (droga), poloona w miejscowoci Wygoda, gmina Karczew, 
3) nr 1312, poo2ona w miejscowoci Wygoda, gmina Karczew, 
4) nr 1673, poozona w miejscowoci Otwock Wielki, gmina Karczew. 

I/a M0W.X 
~' 7:s: Lacs: 

/ 	 (podpis) 

Pouczenie 
Zawiadomione podmioty proszone s o przybycie w oznaczonyrn ternhinie I miejscu z dokumentem iimozliwiajcym ustalenie tosarnoci 

osoby dekIarujcej swOj udzi& w czynnosciach ustalenia przehiegu granic dzialek ewidencyjnych. 

Nieusprawiedliwione niewziçcie udziau w ww. czynnosciach nie bcdzie stanowid przeszkody do ich przeprowadzenia. 


