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ZAWIADOMIENIE
0 czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Dzialajqc na podstawie ziecenie w1aciciela dzialki numer 228/1 obrçb Warszawice oraz
zgloszenia pracy geodezyjnej GK.III.6640. 1 . 2556.2022 zawiadamiam zainteresowane strony,
ze w dniu 04.08.2022 r. o godz. 1200 nastqpi ustalenie przebiegu granic dzialki ewidencyjnej
oznaczonej %v ewidencji gruntów I budynkówjako dzialka ewidencyjna numer 228/1 z dzia1k
ewidencyjnq: 228/2 Obrçb Warszawice oraz 469, 759 Obrçb Warszówka.

Spotkanie na dzialce nr 228/1.
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Pouczenie:
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownietwa z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencj i gruntów i budynków (Dz. U. Nr 3 81 poz. 454 z pón. zm.) konieczne jest
posiadanie dokumentu umoliwiajqcego ustalenie tosamoci osoby deklarujcej swój udzial w tych
czynnociach oraz posiadanie dokumentów dotyczqcych granic przedmiotowej nieruchomoci.
If

Jednoczenie inforrnujç, ze nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynnoci
geodety i nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia. Udzial w wyej wymienionych
czynnociacIi ley w interesie zawiadornionej strony.
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ZAWIADOMIENIE
0 czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Dzialajqc na podstawie ziecenie w1aciciela dzialki numer 228/1 obrçb Warszawice oraz
zgloszenia pracy geodezyjnej GK.III.6640. 1 . 2556.2022 zawiadamiam zainteresowane strony,
e w dniu 04.08.2022 r. o godz. 1200 nastqpi ustalenie przebiegu granic dzialki ewidencyjnej
oznaczonej w ewideneji gruntów i budynkówjako dzialka ewidencyjna nurner 228/1 z dzialkq
ewidencyjnq: 228/2 Obrçb Warszawice oraz 469, 759 Obrçb Warszówka.

Spotkanie na dzialce nr 228/1.
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Pouczenie:
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownietwa z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 381 poz. 454 z pón. zm.) konieczne jest
posiadanie dokumentu umoliwiajcego ustalenie tosamoci osoby deklarujqcej swój udzial w tych
czynnociach oraz posiadanie dokumentów dotyczqcych granic przedmiotowej nieruchomoci.
Jednoczenie informujç, ze nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynnoci
geodety I nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia. Udzial w wyej wymienionych
czynnociach ley w interesie zawiadornionej strony.

