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OGLO SZENIE
Niniejszym zawiadamiam, ze w dniu 11 maja 2022 r. od godz.: 12.00 w Otwocku
Malym na drodze wojewódzkich przed dz. ew. nr 240 nastpi rozpoczecie czynnoci
ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr: 240 obrçb Otwock Maly gm. Karczew
z dzialkarni ewidencyjnymi nr: 124, 239 1 256 obrçb Otwock Maly.
Dia dz. ew. nr 124 w ewidencji gruntów jako podmiot ewidencyjny wpisano: wlasnosC
WlacicieI nieustalony - bez podania adresu oraz Wyk. zad. zarz. dróg pub. Mazowiecki
Zarzd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: REGON 013269226 - bez podania adresu.
Dia dz. ew. nr 256 w ewidencji gruntów jako podmiot ewidencyjny wpisano: w1asnoá
(malzeñstwo ) Jerzy Zdzislaw Wlodarski Rodzice: Remigiusz, Helena Krasiñskiego 17;
Stara Wie - bez podania kodu pocztowego i Teresa Barbara Wlodarska Rodzice: Jan,
Helena Krasiñskiego 17; Stara Wie - bez podania kodu pocztowego.
W zwiqzku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu
w opisanych czynnociach.
Zawiadomieni w1acicie1e / w1adajcy / gruntami proszeni s, o przybycie
w oznaczonym terminie z wszelkirni dokumentami, jakie mog, byá potrzebne przy ustalaniu
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych wraz z dokumentami tozsamoci.
W imieniu osOb nieobecnych mogq wystçpowaé odpowiednio upowaznieni
pelnornocnicy.
W przypadku wspOhv1asnoci, wspóluzytkowania wieczystego, malzeñskiej
wsp61w1asnoci ustawowej - uczestnikami czynnoci s, 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 pO±niejszymi zmianami / oraz zgodnie
z § 32 rozporzthenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów
i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 I nieusprawiedliwione
niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci ustalenia przebiegu
granic.
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ZAWLADOMIENIE
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Niniejszym zawiadamiam Pana, ze w dniu 11 maja 2022 r. od godz.: 12.00 w Otvocku Malym
na drodze wojewódzkiej przed dz. ew. nr 240 nasta,pi rozpoczecie czynnoci ustalenia przebiegu granic
dzialki ewidencyjnej nr: 240 obrçb Otwock Maly gm. Karczew z dzialkami ewidencyjnymi nr: 124, 239
1 256 obrçb Otwock Maly.
W zwizku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udziatu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni wlacicieIe I wladajcy / gruntami proszeni sq, o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogq, bye potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych wraz z dokumentami tozsamoci.
W imieniu osób nieobecnych mogq wystepowaC odpowiednio upowaznieni pelnomocnicy.
W przypadku wspólw1asnoci, wspóluzytkowania wieczystego, malzeñskiej wsp6lw1asnoci
ustawowej - uczestnikami czynnoci s4 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 gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 / nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci
ustalenia przebiegu granic.
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ZAWIADOMIENIE
czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewyjnyEh.

Niniejszym zawiadamiam Pana, ze w dniu 11 maja 2022 r. od godz.: 12.00 w Otwocku Malym
na drodze wojewódzkiej przed dz. ew. nr 240 nasta.pi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu granic
dzialki ewidencyjnej nr: 240 obrçb Otwock Maly gm. Karczew z dzialkami ewidencyjnymi nr: 124, 239
1 256 obreb Otwock Maly.
W zwiazku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udziatu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni w1acicie1e I w1adajcy I gruntami proszeni set o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi clokumentami, jakie mop byá potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych wraz z dokumentami tozsamoci.
W imieniu osób nieobecnych mogq wystepowaá odpowiednio upowaznieni pelnomocnicy.
W przypadku wspólw1asnoci, wspóluzytkowania wieczystego, malzeñskiej wspólw4asnoci
ustawowej - uczestnikami czynnoci 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 pózniejszymi zmianami / ora.z zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 / nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci
ustalenia przebiegu granic.
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ZAWIADOMIENIE
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Niniejszym zawiadamiam Pana, ze w dniu 11 maja 2022 r. od godz.: 13.00 w Otwocku Matym
na drodze wojewódzkiej przed dz. ew. nr 240 nasta.pi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu granic
dzialki ewidencyjnej nr: 240 obrçb Otwock Maty gm. Karczew z dzialkami ewidencyjnymi nr: 124, 239
I 256 obrçb Otwock Maly.
W zwizku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni wlacicie1e / wladajcy / gruntami proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogq byó potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych wra.z z dokumentami tozsamoci.
W imieniu osôb nieobecnych mogq wystçpowaá odpowiednio upowaznieni pelnomocnicy.
W przypadku wspôlwlasnoci, wspóluzytkowania wieczystego, malzeñskiej wspóhvlasnoci
ustawowej - uczestnikami czynnoci s4 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 póniejszymi zmianami I oraz zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntow i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 I nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci
ustalenia przebiegu granic.
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ZAWIADOM1ENIE
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Niniejszym zawiadamiam Paniq, ze w dniu 11 maja 2022 r. od godz.: 13.00 w Otwocku Malym
na drodze wojewódzkiej przed dz. ew. fir 240 nasta.pi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu granic
dzialki ewidencyjnej nr: 240 obrçb Otwock Maly gm. Karczew z dzialkami ewidencyjnymi nr: 124, 239
i 256 obrçb Otwock Maly.
W zwizku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni wlacicie1e / wladajqçy / gruntami proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mog, byá potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych wraz z dokumentami tozsamoci.
W imieniu osób nieobecnych mog, wystepowaó odpowiednio upowa.znieni pelnomocnicy.
W przypadku wsp61wlasnoci, wspóluytkowania wieczystego, malzeñskiej wspólwlasnoci
ustawowej - uczestnikami czynnoci sq 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 pózniejszymi zmianami I oraz zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów 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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