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GK.III.6640.1.1136.2022 

Drogi wewnçtrzne (Drogi powszechnego korzystania) 

- dz. ew. 181 (Nowy Zambrzyków) 

ZAWIADOMIENIE 

0 czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Dzialajc na podstawie ziecenia wlacicie1a dzialki 195 w Nowym Zambrzykowie 

zawiadamiam, ze w dniu 29.04.2022r. o godz.09.00 nastpi ustalenie przebiegu granic dzialek 

ewidencyjnych nr 195, 229/2 poloonych w obrçbie Nowym Zambrzykowie gmina 

Sobienie Jeziory z dzialkami ssiednimi. 

Spotkanie na gruncie wiw dnia na przedmiotowej dzialce nr 195. 

W zwizku z powyzszym zapraszam do wziçcia udziahi w opisanych czynnociach. 

GEODETA UPRAWNIONY 
Jan P 
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Pouczenie: 

Osoby biorqce udzial w czynnociach ustalenia granic powinny posiada6 dokument tosamoci, a w przypadku 

wystepowania w charakterze przedstawiciela - pelnomocnictwo na pimie. 

W przypadku wspólwlasnoci, wspóluytkowania wieczystego, maleiiskiej wp61noci ustawowej- uczestnikami 

postepowania sq wszystkie strony. 

Nieusprawiedliwione niewziecie udzialu w ww. czynnociach nie bedzie stanowié orzeszkody do ich nrzeprowadzenia. 
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GK.III.6640.1.1 136.2022 

Skarb Pañstwa 

- dz. ew. 154 (Nowy Zambrzyków) 

ZAWIADOMIENIE 

0 czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Dzialajqc na podstawie ziecenia wlacicie1a dzialki 195 w Nowym Zambrzykowie 

zawiadamiam, ze w dniu 29.04.2022r. o godz.09.00 nastpi ustalenie przebiegu granic dzialek 

ewidencyjnych nr 195, 229/2 polozonych w obrçbie Nowym Zambrzykowie gmina 

Sobienie Jeziory z dzialkami s4siednimi. 

Spotkanie na gruncie w/w dnia na przedmiotowej dzialce nr 195. 

W zwiazku z powyszym zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych czynnociach. 
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Pouczenie: 
Osoby biorqce udzial w czynnociach ustalenia granic powinny posiadaó dokument to±samoci, a w przypadku 

wystçpowania w charakterze przedstawiciela - pelnomocnictwo na pin-de. 

W przypadku wspólwlasnoci, wsp6lu2ytkowania wieczystego, maleñskiej wp61noci ustawowej- uczestnikami 

postçpowania sq wszystkie strony. 

Nieusprawiedliwione niewziecie udzialu w ww. czynnociach nie bedzie stanowié przeszkody do ich yrzeprowadzenia. 


