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0 czynnociach podjçtych w cclii ustalenia priebiegu granic dzialek ewidencyjnych/ 
wznowidllia znaków granicznych 

Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
I kartograficzne (ti. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6th. zm ), § 32 ust 1. 2 rozporzdzenia 
Ministra Rozwoju Pracy i Teehnologii z dnia 27 Iipca 2021r. w sprawie cwidencji gruntOw i 
hudynków (Dz. U. z 2021 r. poz. I 390) oraz zgtoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym 
Orodku Dokunientacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku nr 
GK.1II.6640.1 .2630.2022, uprzejrnie zawiadamiain, ze w dniu 14.07.2022r. odbçdzie sic 
wznowienie znakOw granicznych okre1ajcych granice nieruchomoci/usta1enie prLebiegu 
granic dzialki ewidencyjnej nr 349 (KW tir SI1G/00023474/91 8453/8), polo2onej w powiecie 
otwockim, gminie Sobienie-Jeziory. obrçb Sobienie Szlacheckie. z dzialkami sqsiednirni nr: 

- 348, 3501  358. 

Rozpoczçcie czynnoci zwiqzanych z ustaleniem przebiegu granic nastpi o godz. 10.00 
pry dzialcc nr 349, od strony drogi grninnej. 

Zawiaclorni.eni waciciele ( viadajcy ) gruntarni proszeni sq. o przybycie w ortiaczonym  
terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogq hy potrzebne przy przyjrnowanIu granic ich 
gruntów oraz dokumentarni tosamoci 

W imieniu osOh nieobecnych mog4 wystçpowaó odpowiednio upowaznieni pelnornocnicy. 
Dokurnent .wi adczqcy o pehiornocn ictwie jednorazowym zostan ie dohczony do At. 

W przypadku wspóIwiasiioci, wspO1wiytkowania wieczystego malzeñskiej vsp61noci 
ustawowej .. uczestnikami postçpowariia sq wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 ) oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. PrawQgdezyjne i 
kartograficzne nieuspra ied1iiona nicobecnosc NNTNv. c7nnosciach nic bçdzie stnov ic 
przeszkody do ich przeprowaçpj. 	 UPA'QIN y 
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