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ZAWIADOMIENIE
i

trczynnośeiaeh podjętych w celu ustalenia przebiega granic dzidek ewidencyjnych/
wznowienia znaków granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), § 32 ust 1, 2 rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku
Dokumentacji
Geodezyjnej
i
Kartograficznej
w
Otwocku
nr
GK.III.6640.1.2933.2022, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23.08.2022r. odbędzie się
wznowienie znaków granicznych okalających granice nieruchomości/ustalenie przebiegu
granic działek ewidencyjnych nr 340/2 (AN 2922/91), położonej w powiecie otwockim,
gminie Sobienie Jezioiy, obręb Radwanków Szlachecki z działkami sąsiednimi nr
- 338/2, 341, 346/2,^76/1.)
Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi o godz. 10.00
przy działce nr 340/2, od strony drogi wojewódzkiej.
Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym
terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich
gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zuodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maia 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartoojaficzne. nieusprawiedliwiona nieobecność ww. c nnościach nie będzie stanowić
przeszkody do ich przeprowadzenia.
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Na podstawie § 32.7 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia
30 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz zgłoszenia pracy geode
zyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku
identyfikator zgłoszenia GK.III.6640.1.2933.2022, zwracam się z prośbą o zamieszczenie
na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz
nej zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek
ewidencyjnych nr 340/2, położonych w powiecie otwockim, gmina Sobienie Jeziory, obręb
Radwanków Szlachecki. Zawiadomienie to skierowane jest do właścicieli/władających
działek sąsiadujący z działką przedmiotową, których dane adresowe są nieznane.
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