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Niniejszym zawiadarniarn Pana, ze w dniu 14 czerwca 2022 r. od godz. : 12.00
\v Glupiance na drodze gminnej przed dz. ew. nr 177/2 ( strona pólnocna ) nastpi
rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr: 177/2 obrçb
Ghipianka gm. Kolbiel z dzialkami ewidencjnyrni nr: 177/1, 178, 235 i 242 obrçb
Glupianka gmina Kolbiel.
Dia dz. ew. nr 177/1 w ewidencji gruntOw jako podmiot ewidencyjny vpisano:
rnalzeñstwo: Piotr Switkowki ( Jan, Franciszek ) Podgórzno; 05-340 i Marianna
Switkowska ( Jan, Józefa ) Podgórzno; 05-340 bez podania dokiadnego adresu.
W zwizku z powyszym, Jako zainteresowanych, zapraszarn do wziçcia udzialu
w opisanych czynnociach.
Zawiadornieni vIacicie1e I wladajqçy I gruntarni proszeni s4 o przybycie
w oznaczonym terminie z wszelkimi dokurnentarni, jakie rnog bye potrzebne przy ustalaniu
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych wraz z dokurnentami tozsarnosci.
W imieniu osób nieobecnych mogq wystçpowaá odpowiednio upowaznieni
pethomocnicy.
W przypadku wspó1wIasnoci , wspóuytkowania wieczystego, rnalzeñskiej
wspó1wTasnoci ustawowej - uczestnikarni czynnoci sq wszystkie strony.
Zgodnic z irt, 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 nj4 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne I Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z póniejszymi zmianami I oraz zgodnie
z § 32 rozporzqdzenia 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 1 nieusprawiedliwione
niestawiennictwo zawiadomionych podrniotów me wstrzymuje czynnoci ustalenia przebiegu
wanic.
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Niniejszym zawiadamiam Pani ze w dniu 14 czerwca 2022 r. od godz. : 12.30 w Glupiance
na drodze gminnej przed dz. ew. nr 177/2 strona pótnocna nastji rozpoczçcie czynnoci ustalenia
przebiegu granic dzia&i ewidencyjnej nr: 177/2 obrb Glupianka gm. Kolbiel z dziaTkarni ewidencyjnymi
nr: 177/1, 178, 235 1 242 obrçb Glupianka gmina Kolbiel.
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W zwiaku z powyzszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni w1acicie1e I wladaj4cy I gruntami proszeni so, przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie moga, byá potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych wraz z dokumentarni tozsamoci.
W imieniu osób nieobecnych mop wystçpowaó odpowiednio upowaznieni pelnomocnicy.
W przypadku wspdTw1asnoci, wspó1uytkowania wieczystego, ma4zeñskiej wspóIwasnoci
ustawowej uczestnikami czynnoci sa, 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 gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. I Dz. U. z 202 r. poz.
1.390 I nieusprawiedliwione niestawiennictwo 2awiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci
ustalenia przebiegu granic.
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Niniejszym zawiadarniam Pana, ze w dniu 14 czerwca 2022 r. od godz. : 12.30 w Glupiance
na drodze gminnej przed dz. ew. nr 177/2 ( strona pólnocna ) nastaji rozpoczçcie czynnoci ustalenia
przebiegu granic dzia&i ewidencyjnej nr: 177/2 obrçb Glupianka gm. Kolbiel z dzialkami ewidencyjnymi
nr: 177/1, 178, 235 i 242 obrçb Glupianka gmina KotbieL
W zwiazku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni wacicie1e 1 wTadajcy I gruntami proszeni s4 o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie moga byá potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych wraz z dokumentami tozsamoci.
W imieniu osOb nieobecnych moga, wystçpowaá odpowiednio upowaznieni pelnomocnicy.
W przypadku wsp61wasnoci. wspóIuytkowania wieczystego, maeñskiej wspó1w4asnoci
ustawowej - uczestnikami czynnosci sa 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. 1 Dz. U. z 2021 r. poz.
1 390 1 nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podrniotów nie wstrzymuje czynnoci
ustalenia przebiegu granic.
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