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Nimejszym zawiadamiam Pana, 2e w dniu 22 kwietnia 2022 r. od godz.: 12.00
w Ponurzycy na drodze gminnej pried dz. ew. nr 832 nastpi ro7poc7çcie czynnosci
ustalenia przebiegu granic dzialek ewidericvjnych nr: 832, 837 1 834 obrçb Ponurzyca gm.
Celestynów z dzialkami ewidencyjnymi nr: 905/2, 826, 833, 836, 835/3, 838, 839 I 840 obrçb
Ponurzyca gmina Celestynów.
Dia dL ew. nr 832 i 837 w ewidencji gruntów ako podmiot ewidencyjny wpisano:
wlasnok Jan Stanislaw Pilka ( Rodzice: -, - ) Ponurzyca - bez podania dokiadnego adresu.
Dia dz. ew. nr 834 w ewidencji gruntówjako podnuot ewidencyjny wpisano: wlasnosc
Henryk Edward Mçtrak ( Rodzice: Stanislaw, - ) Ponurzyca - bez podania dokiadnego
adresu.
Dia dz. ew. nr 83513 w ewidencji gruntów jako podmiot ewidencyjny wpisano:
wtasnosc - udziat 1/6 Teresa Gabriela Fic ( Rodzice: Józef, Helena ) Czarnowiec - bez
podania dokiadnego adresu.
Dia dz. ew. nr 835/3 w ewidencji gruntów jako podmiot ewidencyjny wpisano:
wlasnosc - udzial 1/6 Helena Sulejewska ( Rodzice: Jan Malgorzata ) Ponurzyca - bez
podania dokiadnego adresu.
Dia dz. ew. nr 905/2 w ewidencji gru.ntów jako podmiot ewidencyjny wpisano:
wlasno.ó Skarb Pañstwa - bez podania dokiadnego adresu.
W zwizku z powyzszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udziatu
w opisanych czynnociach.
Zawiadomieni wlacicie1e / wladajcy I gruntami proszeni s, o przybycie
w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mog, byó potrzebne przy ustalaniu
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych wraz z dokumentarni to2samoci.
W imiemu osób nieobecnych mog4 wystçpowaá odpowiednio upowa.znieni
pelnomocrncy.
W prrvpadku wspóhwIasnoci, wspóluzytkowania wieczystego, mateñskiej
wspólwtasnosci ustawowej - uczestnikami czynnosci sq, wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne / Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z póniejszymi zmianami / oraz zgodnie
z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntôw
i budynków z dnia 27 Iipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 I nieusprawiedliwione
niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnosci ustalenia przebiegu
granic.
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Skarb Pañstwa

ZAWIADOMIENW
o czynnociacb ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Ninejszym zawiadarniani, ze w dniu 22 kwietnia 2022 r. od godz.: 12.00 w Ponurzycy na
drodze gniinnej przed dz. ew. nr 832 nast4pi rozpoczecie czynnosci ustalenia przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych nr: 832, 837 i 834 obrçb Pontnzyca gm. Cetestynów z dzialkami ewidencyjnynii nr: 905/2,
826, 833, 836, 835/3, 838, 839 1 840 obrçb Ponurzyca gmina Celestynów.
W zwizku z powyzszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni wiasciciele / wladajkcy / gruntami proszeni s4 o przybycie w oznaczonym terminie
L we1kimi dukumentami, jakie mugq byó polrzebne piLy us[alaniu piebiegu granic dzialek
ewidencyjnych wraz z dokumentami tozsamoci.
W imieniu osdb nieobecnych mog4 wystçpowaó odpowiednio upowaznieni pelnomoenicy.
W przypadku wsp&Iwlasnosci, wspóluytkowania wieczystego, malzenskiej wspôlwlasnosci
ustawowej - uczestnikami czynnoci s4 wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjue I kartogralEiczrie / Dz. U.
z 2020 r., poi. 2052 z pó±niejszymi imianami / oraz zgodtiie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntôw i budynków z dnia 27 lipca 2021 r, I Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 / nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci
ustalenia przebiegu granic.
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Sz. P.

Jan Stanislaw Pilka
Ponurzvca

ZAWIADOMIENIE
o cz nnosciach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Niniejszym zawiadarniam Pana, ze w dniu 22 kwietnia 2022 r. od godz.: 12.00 w Ponurzycy na
drodze gminnej pi-zed dz. ew. nr 832 nastpi rozpoczecie czynnosci ustalenia przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych nr: 832, 837 i 834 obrçb Ponurzyca gm. Ceiestynów z dzi&kami ewidencyjnymi nr: 905/2,
826, 833, 836,835/3, 838, 839 I 840 obrçb Ponurzyca gmina Cetestynów.
W zwiazku z powyzszym, jako zainteresowanych, zapraszain do wzicia udzialu w opisanych
czynnosciach.
Zawiadomieni wakicieIe / w!adajcy / gruntami proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie
L wzellimi dokuinentauii, jakie moSEL byá potiebne p', y ustalaniu prLebiegu granic dzialek
ewidencyjnych wraz z dokumentami tosamoci.
W imieniu osób nieobecnych mop wystçpowaó odpowiednio upowaznieni pehiomocnicy.
W przypadku wspólwlasnosci, wsp61uy1kowania wieczystego, malzeñskiej wspólwlasnosci
ustawowej - uczestnikami czynnosci siL wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne I Dz. U.
z 2020 r., poz. 2052 z p6niejszynii zmianami / oraz zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju,
Pracy I Technologli w sprawie ewidencji gruntôw i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. I Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 / nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów rue wstrzymuje czynnoci
ustalenia przebiegu granic.
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Henryk Edward Mçtrak
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ZAWJADOMIENW
o czynnosciach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Niniejszym zawiadamiam Pana, ze w dniu 22 kwietnia 2022 r. od godz: 12.30 w Potiurzycy na
drodze gminnej przed dz, ew. nr 832 nastapi rozpoczçcie czynnosci ustalenia przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych nr: 832, 837 i 834 obrçb Ponurzyca gm. Ce!estynôw z dzialkami ewidencyjnymi nr: 905/2,
826, 833,836, 835/3, 838, 839 i 840 obrçb Ponurzyca gmma Celestynéw.
W zwizku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziecia udzialu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomiem w1a6ciele / wladajcy / gruntami proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie
i. wsLelknm dokunienLtmi, jakie mugzL by4 pottzebne prLy ustalaniu pLebiegu granic dziakk
ewidencyjnych wra.z z dokwnentarni tozsamoki.
W imieniu osôb nieobecnych mogq wystvpowa6 odpowiednio upowaznieni pelnomocnicy.
W przypadku wsp61wasnoci, wsp61uytkowania wieczystego, mazeñskiej wspôlwlasnosci
ustawowej - uczestnikami czynnoci sq wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dma 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne I Dz. U
z 2020 r., poz. 2052 z pô±niejszymi zmianami / oraz zgodnie z § 32 ro7,porz4dzenia Minirtra Rozwoju,
Pracy I Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. I Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 I nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów me wstrzymuje czynnoci
ustalenia przebiegu granic.
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Helena Sulejewska
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ZAWIADOMLENIE
o czynnosciach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Niniejszym zawiadamiam Pania, ze w dniu 22 kwietnia 2022 r. od godz: 14.30 w Ponurzycy na
drodze gnhinnej pried dz. ew. nr 832 nastpi rozpoczeie czynnosci ustalenia przebiegu granic dzia4ek
ewidencyjnych nr: 832, 837 1834 obrçb Ponurzyca gm. Cdestynów z dzialkarni ewidencyjnymi nr: 905/2,
826, 833, 836, 835/3, 838, 839 i 840 obrçb Ponurzyca gmina Celestynów.
W zwizku z powyzszym, jako zainteresowanych, zapraszain do wziçcia udzialu w opisanych
ezynnociach.
Zawiadomieni wiasciciele / wladaj4cy / gruntalni proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie
wszelkiini dokuinenlami, jakie ffl084 byc potizehne pILy uslalaniu przebiegu graiiic dzialek
ewidencyjnych wi-az a dokumentami tosamoci.
W imieniu osb nieobecnych mog4 wystcpowac odpowiednio upowaznieni pelnomocnicy.
W przypadku wsp6lw1asnoci, wsp6lu2ytkowania wieczystego, mal2eñskiej wspólwiasnosci
ustawowej - uczestnikann ezynnosci sq wszystkie strony.
Zgodnie a art. 39 ust. 3 ustawy a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz. U.
a 2020 r., poz. 2052 z pôniejszymi amianami / oraz zgodnie a § 32 rozporz4dzenia Ministra Roawoju,
Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 Iipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 / meusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotôw nie wstrzymuje czynnedci
ustalenia przebiegu granic.
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Sz. P.

Teresa Gabriela Fic
Czarnowiec

ZAWIADOMIIENIE
o czynnosciach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Niniejszym zawiadamiam Pania,, ze w dniu 22 kwietnia 2022 r. od godz.: 14.30 w Ponurzycy na
drodze gminnej przed dz. ew. nr 832 riastapi rozpoczçcie czynnosci ustalenia przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych nr: 832, 837 1 834 obrçb Ponurzyca gm. Celestynéw z dzialkami ewidcncyjnymi nr: 905/2,
826, 833, 836, 835/3, 838, 839 i 840 obrçb Ponurzyca gmina Celestynów.
W zwia,zku z powyzszym, jako zainteresowanych, zapraszarn do wziçcia udzialu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni wlasciciele / wladaja,cy / gruntami proszeni S4 o przybycie w oznaczonym terminie
wsLelkinl, dukunientami, jakie muga, byC putiebne plLy ustalaniu plLebiegu granic dzialek
ewidencyjnych wraz z dokunientami to±.sarnoci.
W imieniu osób nieobecnych moga, wystqpowa6 odpowiednio upowaznieni petnomocnicy.
W przypadku wspóhvlasnoci, wspoluytkowania wieczystego, malzeñskiej wspôlwiasnosci
ustawowej - uczestnikami czynnosci sa, wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograliczne / Dz. U.
z 2020 r. poz. 2052 z pdniejszymi zmianarni / oraz zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gnintów i budynkdw z dnia 27 Iipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 / nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotôw nie wstrzymuje czynnosci
ustalenia przebiegu granic.
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