
PODGiK 	OTWOCK 	
Józefów, dn. 09.05.2022 r. 

GEODEZJA 	
U 

AugustyflOWiCZ Sp. z 0.0. 	 - 

04-802 Warszawa, ul. ZbojnogorSka 3 
NIP: 9522214526, REGON 388442591 	

LOLL UJ U i 
S . P. 

KRS: 0000889181  
tel.: 601-99-86-84 	 L.dz./poapis..(TJ"J.,,, 	J Stanislaw Pilka 

ii. zal 	 nurzvca 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Niniejszym zawiadamiam Pana, ze w dniu 10 czerwca 2022 r. od godz.: 12.00 w Ponurzycy na drodze 
gminnej przed dz. ew. nr  114 ( strona zachodnia ) nastapi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu granic 
dzialki ewidencyjnej nr: 114 obrçb Ponurzyca gm. Celestynów z dzialkami ewidencyjnymi nr: 113, 115 i 1700 
obrçb Ponurzyca gm. Celestynów oraz dz. ew. nr:  643 obrçb Chrosna gm. Kolbiel. 

W zwiazku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziecia udzialu w opisanych 
czynnociach. 

Zawiadomieni w1acicie1e / wladajcy / gruntami proszeni sa o przybycie w oznaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentami, jakie mog4 bye potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek ewidencyjnych wraz 
z dokumentami tozsamosci. 

W imieniu osób nieobecnych mop wystepowaá odpowiednio upowaznieni pe1nomocnicy. 
W przypadku wspólwasnoci, wspóluzytkowania wieczystego, ma12eñskiej wspóIwasnoci ustawowej - 

uczestnikami czynnoci s, wszystkie strony. 
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograflczne / Dz. U. z 2020 

r., poz. 2052 z pó±niejszymi zmianami / oraz zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 Iipca 2021 r. I Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 I 
nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotow nie wstrzymuje czynnoci ustalenia przebiegu 
granic. 
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