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ZA WIADOMIENIE 

Dotyczy: stawienia siq na gruncie w ce/u ustalenia przebiepu granic dziatek 
ewidencyjnych 

Ozia/ajac na zlecerüe w/acicieIi dz. 71 1 po/o2onej w obrçbie Podgórzno gm/na Kotbiel 

VI zw/qzku z wykonywanym usta/eniem granic w/wym. dzia!k/ 

I na podstawie zg/oszenia pracy geodezyjnej zarejestrowariej w Pow/atowym Orodku Dokumeritacji 

Geodezyjnej / Kartograficznej w Otwocku w dn/u 10. 06.2022 pod nr GK. I1I.6640. 1.26032022 

Prosze Pana Mariana Mordeckiego 

0 stew/en/c siq na grL/nc/e w drilu 0109.2022 r. a godz. 13.00 w ce/u: 

-ustalenia przeb/egu granic dzia/ki 711 2 dzia&q 714. 

W interesie Pane (Pani) jest udziI vi tych czynnociach, osobiscie lub przez swojego 

przedstawiciela. 

Osoby biorqce udzial w czynno.ciach ustalenia przebiegu granic powinny posiadaó dokument 

to2samoci, a w pi7ypadku wystçpowania w charakterze przedstawiciela - pelnomocniciwo na 

pitnie. Dokument wiadczcy o pelnamocnictwiejednorazowym zostanie doJczony do akt. W 

przypadku wspáIwIasrioci, wspólu±ytkowania wieczystego, ma&eñskiej wspOInoci ustawowej - 

uczestnikami postpowania sq wszystkie strony. 

Zgodnie z par. 38 rozporzqclzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dn.29 listopada 2013r. 

zmieniajEcego fozporzdzenie w aprawie ewidencji gruntOw I budynków udzial w czynnoEciach 

ustalenia przebiegu granic Ie±y w interesIe podmiotu I riieusprawiod/iwione niewziçcie w nich udzi&u 

nie bçdzie stanowilo przeszkody do ich przeprowadzenia. 

Wprzypadku wtpIiwoci proszç 0 kontakt telefoniczny pod numer 602-623-427 

Biuro czynne w godzinach: 9 
°° - 15°°  od poniedzialku do pitku. 
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ZA W//4 0 OMIENIE 

Dotyczy: stawienia sig na gruncie w ce/u ustalenia przebiegu granic dzialek 
ewidencyjnych 

Dz/a/ajc na ziecenie w1acicieIi dz. 71 ,11  po/o2onej w obrbie PodgOrzno gm/na Ko/b/eI 

w zw/azku 2 wykonywanyrn ustalen/em granic w/wym. dz/a/ki 

I na podstawie zgioszen/a pracy geodezyjnej zarejestroanej w Pow/atowym Orodku Dokumentacji 

Geodezyjnej / Kartograf/cznej vi Otwocku tv dn/u 10. 06.2022 pod nr GK.//I.6640. 1.2603.2022 

Rrosze Pariiq Zofip Sa/wnoñczyk 

0 staw/enie sip no gruncie w dniu 0 1, 0-9,2022 r. o godz. '13.  00 w ce/u. 

-ustalenia przebiegu grari/c dziafki 711 z dz/aikq 714. 

W interesie Pana (Pani) jest udzial w tych czynnociach, osobicie lub przez swojego 

przedstawiciela. 

Osoby bIorce udzial w czynnocIach ustalenia przebiegu grariic powinny posiadaé dokument 

to±sarnoci, a w przypadku wystpowania w charakterze przedstawiciela - peThomocnictwo na 

pi.mie. Dokument swiadczjcy o p&nomocnictwiejednorazowym zostanIe doIqczony do akt. W 

przypadku wspOM'iasnoci, wspOu±ytkowania wieczystego, mal±eñskiej wspóInoci ustawowej - 

uczestnikami postepowania sq wszystkie strony. 

Zgodnie z par. 38 rozporzdzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dn.29 listopada 2013r. 

zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie ewidencji gruntOw I budynków udzial w czynnociach 

ustalenia przebiegu granic Ie±y w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewzi?cie w riich udziaiu 

nie bçcIzie stanowifo przeszkody do ich przeprowadzenia. 

Wprzypadku wtpliwosci proszq 0 kontakt telefoniczny pod numer 602-623427 

Biuro czynne w godzinach: 9 "0  150'  ad poniedzialku do piqtku. 
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