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Pani Natalia Prudzyñska 
NIP 825- 	:t5  

c. Tomasza i Marzeny 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnociach ustalenia przebiegu granic dziaek ewidencyjnych 
(§32 Rozporzdzenia Mnistra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27,07.2021r. 

w sprawie ewidencji gruntow I budynkôw) 

Dziaajqc na podstawie ziecenia wacicieIa dzi&ki ewidencyjnej nr 182/7 oraz 
zgloszenia roboty geodezyjnej w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej I 
Kartograficznej w Otwocku pod numerem GK.III.66401.805.2022, zawiadamiam, ze 
w dniu 14.04.2022r. o godzinie 11.00 nastpi ustalenie przebiegu granic dziatek 
ewidencyjnych poozonych w Wiqzownie, gm. Wizowna oznaczonych jako dziaka 
nr 182/7zdziak 111/1. 

W zwiqzku z powyszym zapraszam Pani, jako zainteresowanq do wzcia udziatu 
w w/w czynnociach. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu w miejscowoci Wizowna, ul. Lub&ska 59 przy 
drodze wojewódzkiej. 

,1O,c. 2o?2.. I 
data I podpis 

Pouczenie: 

Zawiadomieni wacicieIe proszenr sa o przybycie w ozriaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 
jakie moga byô potrzebne przy ustalenlu granic ich nieruchomoci oraz dokumentami to2samoci. 
W imieniu osOb nieobecnych moga wystqpowad odpowiednio upowa2rueni pe1nomocnicy. 
W przypadku wspOwtasnoci, ma4erskiej wspOInoci ustawowej uczestnikami postçpowania scl  
wszystkie strony. 
Zgodne z §32 ust 5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021r. w 
sprawie ewderlcp gruntôw i budynkOw, nie usprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje 
czynnoci geodety 
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c. Stefana I Zofil 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnociach ustalenia przebiegu granic dziaek ewidencyjnych 
§32 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27.07.2021r. 

w sprawie ewidencji gruntaw I budynków) 

Dziatajc na podstawie ziecenia wacicie(a dziatki ewidencyjnej nr 18217 oraz 
zgloszenia roboty geodezyjnej w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej I 
Kartograficznej w Otwocku pod numerem GK.111.6640.1.805.2022, zawiadamiam, ze 
w dniu 14.04.2022r. o godzinie 11.00 nastpi ustalenie przebiegu granic dziaek 
ewidencyjnych poozonych w Wizownie, gm Wizowna oznaczonych jako dziaka 
n  182/7 zdziakq 111/1. 
W zwiqzku z powyzszym zapraszam Paniq, jako zainteresowan do wzicia udzialu 
w w/w czynnociach. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu w miejscowo§ci Wiqzowna, ul. Lubelska 59 przy 
drodze wojewOdzkiej. 

data i podps 

Pouczenie: 

ZawEadomieni waciciete proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 
jakie mogq byô potrzebne przy ustaeniu granic ich nieruchomoci oraz dokumentarni tozsamoci. 
W imienu osOb nieobecnych moga wystepowaë odpowednio upowanieni pe4nomocnicy. 
W przypadku wspowasnoci, mateñskiej wspôInoci ustawowe) uczestnikami postpowania sq 
wszystkie strony. 
Zgodnie z §32 ust.5) Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Techriologii z dma 27.07.2021r. w 
sprawie ewidencji gruntOw I budynkOw, me usprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje 
czynnoci geodety. 
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s. Tomasza i Marzeny 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnociach ustalerija przebiegu granic dziaek ewidencyjnych 
(§32 Rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologil z dnia 27.072021r. 

w sprawie ewidencji gruntów I budynków) 

Dziaajc na podstawie ziecenia wtacicieIa dziatki ewidencyjnej nr 18217 oraz 
zgtoszenia roboty geodezyjnej w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 
Kartograficznej w Otwocku pod numerem GKIII.66401.8052022, zawiadamiam, ze 
w dniu 14.04.2022r. o godzinie 11.00 nastpi ustalenie przebiegu granic dziatek 
ewidencyjnych potozonych w Wizownie, gm. Wizowna oznaczonych jako dziaka 
nr 182/7zdzia4kq 111/1. 
W zwiqzku z powy2szym zapraszam Pana, jako zainteresowanego do wziçcia 
udziau w w/w czynnociach. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu w miejscowoci Wiqzowna, ul. Lubelska 59 przy 
drodze wojewódzkiej. 

............................ Jx  ....... 

data i podpis 

Pouczenie: 

Zawiadomieni waccieIe proszeni sal o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 
jakie moga byá potrzebne przy ustaleniu granic ich nieruchomoci oraz dokumentami tozsamoci. 
W imieniu osOb nieobecnych mogal wystepowaá odpowiednio upowa2nieni p&nornocnicy. 
W przypadku wsp6lw4asnoci, maIeñskiej wspOInoci ustawowe; uczestnikami postpowania sq 
wszystkie strony. 
Zgodnie z §32 ust 5) Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technoiogii z dnia 27 07.2021r. w 
sprawie ewidencjl gruntOw i budynkOw. nie usprawiedhwione niestawiennictwo nie wstrzymuje 
czynnoci geodety. 
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PODGIK W OTWOCKU 
WP}YNELO 

2O22 -03- 1±1 
s. Radosawa i Karoliny 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnociach ustalenia przebiegu granic dziaek ewidencyjnych 
(§32 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologli z dnia 27,07.2021r. 

w sprawie ewidencji gruntów I budynkôw) 

Dziatajqc na podstawie ziecenia wacicieIa dziatki ewidencyjnej nr 182/7 oraz 
zgtoszenia roboty geodezyjnej w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej I 
Kartograficznej w Otwocku pod numerem GK.III.6640.1.805.2022, zawiadamiam, ze 
w dniu 14.04.2022r. o godzinie 11.00 nastpi ustalenie przebiegu granic dziaek 
ewdencyjnych poozonych w Wizownie, gm. Wizowna oznaczonych jako dzialka 
nr 182/7 zdziak 111/1. 
W zwizku z powyszym zapraszam Pana, jako zainteresowanego do wzicia 
udzialu w w/w czynnociach 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu w miejscowoci Wizowna, ul. Lubelska 59 przy 
drodze wojewôdzkiej. 

?'........................... 

data I podpis 

Pouczenie: 

Zawadomieni wacicieIe proszeni sa o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 
jakie mogq byc potrzebrie przy ustaleniu granic ich nieruchomoci oraz dokumentami toZsamosci. 
W imieniu osOb nieobecnych mogel wystepowad odpowiednio upowanieni pefnomocnicy. 
W przypadku wspótwtasnoci, maeñskiej wspôlnoci ustawowej uczestnikami postpowania s 
wszystkie strony. 
Zgodnie z §32 ust.5) Rozporzdzena Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27.07.2021r. w 
sprawie ewidencji gruntOw I budynkOw. nie usprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje 
czynnoci geodety. 
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JK4GFO JACEK KOSSOWSKI 
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NP 
625-1145' 15 PEGO 711551761 	 Part Mirosaw Zdzisaw Prudzynski 

s. Stefana I Zofli 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnociach ustalenia przebiegu granic dziaek ewidencyjnych 
(§32 Rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z drila 2707.2021r. 

w sprawie ewidencji gruntów I budynków) 

DziaIajc na podstawie ziecenia wtacicieIa dziatki ewidencyjnej nr 182/7 oraz 
zgoszenia roboty geodezyjnej w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej I 
Kartograficznej w Otwocku pod numerem GK111.6640.1.805.2022, zawiadamiam, 2e 
w dniu 14.042022r. o godzinie 11.00 nastpi ustalenie przebiegu granic dzialek 
ewidencyjnych poozonych w Wizownie, gm Wizowna oznaczonych jako dziatka 
nr 182/7 zdzialk 111/1. 
W zwiazku z powy2szym zapraszam Pana, jako zainteresowanego do wzicia 
udzialu w w/w czynnociach. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu w miejscowoci Wizowna, ul. Lubelska 59 przy 
d rodze wojewOdzkiej - 

:........................7/ 
data i podpis 

Pouczenie 

Zawiadomieni w4aciciee proszeni scl a przybycie w oznaczonym (erminie z wszetkimi dokumentami, 
jakie mogq byó potrzebne przy ustaleniu granic ich nieruchomaci oraz dokumentami tosamosci. 
W imieniu osOb nieobecnycli moga wystepowaC odpowiednio upowa2n:eni penomocnicy 
W przypadku wsp64wasnoci maeñskiej wspOInoci ustawowej uczestnikarn i postçpowania sa 
wszystkie strony 
Zgodriie z §32 ust5) Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 27.072021r. w 
sprawie ewidencji grurltów i budynkOw, nie usprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje 
czynnoc geodety 
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Pan Zbigniew Prudzyñski 

s. Stefana I Zofil 
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ZAWIADOMIENIE 

o czynnociach ustalenia przebiegu granic dziaek ewidencyjnych 
(§32 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologil z dnia 27.07,2021r. 

w sprawe ewidencji gruntOw i budynków) 

DziaIajc na podstawie ziecenia wtacicieIa dziatki ewidencyjnej nr 182/7 oraz 
zgoszenia roboty geodezyjnej w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej I 
Kartograficznej w Otwocku pod numerem GK.III,6640.1.805.2022, zawiadamiam, ze 
w dniu I 4.04.2022r. o godzinie 11.00 nastqpi ustalenie przebiegu granic dziatek 
ewidencyjnych potozonych w Wizownie, gm. Wizowna oznaczonych jako dziatka 
nr 182/7 z dziatkq 111/1. 
W zwizku z powyzszym zapraszam Pana, jako zainteresowanego do wzicia 
udziatu w w/w czynnociach. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu w miejscowoci Wizowna, ul. Lubelska 59 przy 
drodze wojewôdzkiej. 

data i podpis 

Pouczenie. 

Zawiadomieni w4acicieIe proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 
jakie mop byc potrzebne przy ustalenlu granic ich nieruchomosci oraz dokunientami tozsamoci. 
W imieniu osOb nieobecnych mogq wystepowad odpowiednio upowanieni p&nomocnicy. 
W przypadk u wspówtasnoci, maensktej wspOInoci ustawowej uczestnikami postpowania s 
wszystkie strony. 
Zgodnie z §32 ust5) Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologli z dnia 27.07.2021r. w 
sprawie ewidencji gruntôw i budynków, nie usprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje 
czynnoci geodety. 


