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OGLO SZENIE
Niniejszym zawiadamiarn, ze w dniu 25 maja 2022 r. od godz.: 12.00 w Kopkach
gmina Wizowna na drodze wewnçtrznej przed dz. ew. nr 165 nastqpi rozpoczçcie
czynnoci ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr: 165 obrçb Kopki gm.
Wizowna z dzialkami ewidencyjnymi nr: 159, 160, 164, 170, 171 1178 obrçb Kopki.
Dia dz. ew. nr 178 w ewidencji gruntów jako podmiot ewidencyjny wpisano miçdzy
innymi: w1asnoá ( malzeñstwo ) Honorata Leszczyszyn Rodzice: Ignacy, Antonina i Jan
Leszczyszyn Rodzice: Michal, Katarzyna adres obojga z w/w wymienionych: K.RN.
66/35; Warszawa.
-

W zwizku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu
w opisanych czynnociach.
Zawiadomieni w1acicie1e / wladaj4cy I gruntami proszeni sq, o przybycie
w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mog, byó potrzebne przy ustalaniu
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych wraz z dokumentarni tozsamoci.
W imieniu osOb nieobecnych mop wystçpowaá odpowiedmo upowaznieni
pehomocnicy.
W przypadku wspóhvlasnoci, wspóluzytkowania wieczystego, matzeñskiej
wspólwlasnosci ustawowej uczestnikami czynnoci s, wszystkie strony.
Prawo geodezyjne
Zgodme z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
i kartograficzne / Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pó±niejszymi zmianami / oraz zgodnie
z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Piracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów
i budynkOw z dma 27 lipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 / nieusprawiedliwione
niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów flue wstrzymuje czynnoci ustalenia przebiegu
granic.
-
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ZAWIADOMIENIE
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Niniejszym zawiadamiam Pania,, ze w dniu 25 maja 2022 r. od godz.: 13.45 w Kopkach na
drodze wewntrznej pried dz. ew. nr 165 nasta.pi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu granic
dzialki ewidencyjnej nr: 165 obrçb Kopki gm. Wiqzowna z dzia1kami ewidencyjnymi iii: 160, 159, 164,
170,171 1178 obrçb Kopki.
W zwizku z powyszym. jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni winiciciele / w1adajcy / gruntami proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokunientarni, jakie mog byá potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych wraz z dokumentami to±samoci.
W irnieniu osób nieobecnych mog4 wystepowaá odpowiednio upowaznieni pelnomocnicy.
W przypadku wsp61wlasnoci, wspdluzytkowania wieczystego, malzeñskiej wspôlwlasnosci
ustawowej - uczestnikanii 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 pó±niejszymi zmianami / oraz zgodme z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju,
Pracy I Technoiogii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 Iipc.a 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 / nieusprawiedliwione niestawiennietwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci
ustalenia przebiegu granic.
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ZAWIADOMIENIE
o czynnokiach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Niniejszym zawiadarniam Pana, ze w dniu 25 maja 2022 r. od godz.: 13.45 w Kopkach na
drodze wewnçtrznej pried dz. ew. nr 165 nasta.pi rozpoczcie czynnoci ustalenia przebiegu granic
dzialki ewidencyjnej nr 165 obrçb Kopki gm. Wizowna z dzialkarni ewidencyjnymi nr: 160, 159, 164,
170, 171 1178 obrçb Kopki.

W zwiazku z powyzszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziccia udziaiu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni wlacicieIe / wadajcy I gruntami proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mog byó potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych wraz z dokurnentami tozsamo.ci.
W imieniu osób nieobecnych mogq wystepowaá odpowiednio upowaznieni pelnomocnicy.
W przypadku wsp6hv1asnoci, wspdluytkowania wieczystego, ma!zeñskiej wspélwlasnosci
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 po±niejszymi zmianami I oraz zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 Iipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 / nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoici
ustalenia przebiegu granic.
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