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WNIOSEK

Wykonuj4c pracq geodezyjn4 zgloszonq w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Otwocku o identyf'ikatorze GKJI1.6640. 1.768.2022, niniejszym na podstawie
§ 32 ust. 7 rozporz4dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r.,
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (teks jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 1390 z pó±n. zin.).
wnoszç o zamieszczenie na stronie internetowel BIP I na tablicy ogoszeñ Starostwa Powiatowego
w Otwocku zalczone zawiadomienie o czynnociach podjçtych w celu ustalenia przebiegu granic
dzialek ewidencyjnych.
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Otwock, dn. 15 marca 2022 r.
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w1acicie1 nieustalony

ZAWIADOMIENIE
o czynnociach podjçtych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
Na podstawie §32 ust. 1 rozporzqdzenia Minis -a Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia
27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (teks jednolity: Dz. U. z 2021,
poz. 1390 z pó±n. zin.) oraz zgloszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Orodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku z dnia 17 lipca 2020 r. identyfikator
zgloszenia GK. H.6640.1.768.2022 uprzejmie zawiadarniam, 2e w dniu 12 kwietnia 2022 r.
o godz. 1700 odbçdzie sic ustalenie przebiegu granic dzialki ew. nr 73 polozonej we wsi
Glinki gmina Karczew z dzialkami ssiednirni nr nr 76, 70, 113 i 911/1 obrçb Glinki.
Rozpoczçcie czynnoci zwiqzanych z ustaleniern przebiegu granic nastppi we wsi Glinki w
rejonie adresu Glinki 102 przy dzialce 73.
W interesie Pana (Pani) jest udzial w tych czynnociach, osobicie tub przez swojego
przedstawiciela.
Osoby biorce udzial w czynnociach ustalenia granic powinny posiadaá dokument
tosamoci, a w przypadku wystçpowania w charakterze przedstawiciela - pelnomocnictwo
na pimie. Dokument gwiadcz4cy o pelnomocnictwie jednorazowym zostanie do1czony do
akt.
Nieusprawiedliwione niewzicie udziatu w ww. czvnnociach the bedzie stanowié
przeszkody do ich przeprowadzenia.
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