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Niniejszym zawiadamiam Pana, ze w dniu 27 kwietnia 2022 r. od godz.: 12.00 
w Otwocku Maym na drodze gminnej przed dz, ew. nr  340 nastpi rozpoczecie czynnoci 
ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr: 340 obrçb Otwock Maly gm. Karczew 
z dzialkami ewidencyjnymi nr: 302 1 338 obrçb Otwock Maly. 

Dia dz. ew. or 302 w ewidencji gruntów jako podrniot ewidencyjny wpisano: 
wiasnoé WIacicie1 nieustalony - bez podania adresu oraz wf. samois. Gmina Karczew 
Warszawska 28 05-480 Karczew REGON 013269226 NIP: 532-19-62-030. 

W zwizku z powyzszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udziaiu 
w opisanvch ezynnociach. 

Zawiadomieni w1acicie1e / wladajcy / gruntami proszeni s4 o przybycie 
w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mop bye potrzebne przy ustalamu 
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych wraz z dokumentami tozsamoci. 

W imieniu osób nieobecnych mog4 wystçpowaC odpowiednio upowaznieni 
pelnomocnicy. 

W przypadku wspô1w1asnoc1, wsp6u2y4kowania wieczystego, maIzeiiskiej 
wsp61w1asnoci ustawowej - uczestnikarni czynnoci sq wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustay z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne / Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pOniejszymi zmianami / oraz zgodnie 
z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewideneji gruntów 
i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. I Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 I nieusprawiedliwione 
nicstawicnnictwo zawiadomionych podmiotów nic wstrzymujc czynnoci ustalcnia przcbicgu 
granic. 
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Wiasciciel nieustalony 

(dz. 302 obr Otwock Maly) 

ZAWIADOMLENIE 
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Niniejszym zawiadarniarn, ze w dniu 27 kwietnia 2022 r. od godz.: 12.00w Otwocku Malyrn na 
drodze gminnej przed dz. ew. nr  340 nasta.pi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu granic dzialki 
ewidencyjncj nr: 340 obrçb Otwock Maly gin. karczew z dziaikarni cwdcncyjnyrni nr: 302 I 338 obrçb 
Otwock Maly. 

W zwi47ku z powyzszyrn. jako zainteresowanych, zapraszarn do wziçcia udzialu w opisanych 
ezynnosciach. 

Zawiadomieni wla.ciciele / wtadajcy / gruntami proszeni s4 o przybycie w oznaczonym terminie 
L wdkiiui dukuiieii[aini, jakie IIiug Ly potizebue 	ustalaieiu izebiegu giaiiie dLiakI% 

ewidencyjnych wraz z dokurnentami tosampci 
W irnieniu osób nieobecnych mop wystçpowaá odpowiednio upowaznieni penomocnicy. 
W przypadku wspóhvlasnosci, wspôkizytkowania wieczvstego, matzeñskiej wspôlwlasnosci 

ustawowej - uczestnikami czynnosci s4 wszystkie strony. 
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograticzne / Dz. U. 

z 2020 r., poz 2052 z póniejs7.ymi zmianarni / oraz zgodnie z § .2 ro7por7dzenia Ministra Rozwoju. 
Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntôw i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 

1390 / nieusprawiedliwione niestawienniciwo zawiadoniionych podrniotów nie wstrzyrnuje czynnoci 
ustalenia przebiegu granic. 

GEODETA UPRAWN 

And rz, 	9t owl cz 

Prezes Zarzdu 

mgr ink. Andrzej Augustynowicz 
Nrupr.zaw. 19496 


