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ZA WIAD OMJENIE
Dotyczy: stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek
ewidencyjnych
Działając na zlecenie właścicieli działki 113 położonej w obrębie Teresin gmina Kołbiel
i na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w dniu 24.01.2022 pod nr GK.11l.6640. 1.295.2022
Proszę Pana Andrzeja Kucia
o stawienie się na gruncie w dniu 22.03.2022 r. o godz. 13.00 w celu.elu:
-ustalenia przebiegu granic działki 113 z działką 105.
Miejsce spotkania : na drodze Rudzienko-Grzebo wilk przylegającej do działki 113

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego
przedstawiciela.
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic powinny posiadać dokument
tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na
piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W
przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z par. 38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn.29 listopada 2013r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków udział w czynnościach
ustalenia przebiegu granic leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału
nie będzie stanowiło przeszkody do ich przeprowadzenia.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numer 602-623-427
Biuro czynne w godzinach: 9 °° - 15 ° od poniedziałku do piątku.
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Dotyczy: stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek
ewidencyjnych
Działając na zlecenie właścicieli dzia(ki 113 położonej w obrębie Teres/n gmina Kołbiel
i na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Karlograficznej w Otwocku w dniu 24.01.2022 pod nr GK./ll.6640. 1.295.2022
Proszę Panią Krystynę Klimek
o stawienie się na gruncie w dniu 22.03.2022 r. o godz. 13.00 w celu:
-ustalenia przebiegu granic działki 113 z działką 106.
Miejsce spotkania : na drodze Rudzienko-Grzebowilk przy/e gającej do działki 113

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego
przedstawicie/a.
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic powinny posiadać dokument
tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na
piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W
przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z par. 38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn.29 listopada 2013r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków udział w czynnościach
ustalenia przebiegu granic leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału
nie będzie stanowiło przeszkody do ich przeprowadzenia.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numer 602-623-427
Biuro czynne w godzinach: 9 °° - 1500 od poniedziałku do piątku.
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Dotyczy: stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek
ewidencyjnych
Działając na zlecenie właścicieli działki 113 położonej w obrębie Teresin gmina Kołbiel
i na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w dniu 24.01.2022 pod nr GK.lIl.6640. 1295.2022
Proszę Panią Marzenę Kuć
o stawienie się na gruncie w dniu 22.03. 2022 r. o godz. 13.00 w celu:
-ustalenia przebiegu granic działki 113 z działką 105.
Miejsce spotkania : na drodze Rudzienko-Grzebowilk przylegającej do działki 113

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego
przedstawicie/a.
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic powinny posiadać dokument
tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na
piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W
przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z par. 38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn.29 listopada 2013r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków udział w czynnościach
ustalenia przebiegu granic leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału
nie będzie stanowiło przeszkody do ich przeprowadzenia.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numer 602-623-427
Biuro czynne w godzinach: 9

°° -

15 ° od poniedziałku do piątku.
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ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek
ewidencyjnych
Działając na zlecenie właścicieli działki 113 położonej w obrębie Teresin gmina Kołbiel
/ na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w dniu 2401.2022 pod nr GK.11l.6640. 12952022
Proszę Pana Feliksa Klimka
o stawienie się na gruncie w dniu 2203.2022 r. o godz. 13.00 w celu:
-ustalenia przebiegu granic działki 113 z działką 106.
Miejsce spotkania : na drodze Rudzienko-Grzebo wilk przylegającej do działki 113

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego
przedstawiciela.
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic powinny posiadać dokument
tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na
piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W
przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z par. 38 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn.29 listopada 2013r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków udział w czynnościach
ustalenia przebiegu granic leży w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzi ęcie w nich udziału
nie będzie stanowiło przeszkody do ich przeprowadzenia.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numer 602-623-427
Biuro czynne w godzinach: 9 °° - 15°° od poniedziałku do piątku.
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