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Z A W IA DO MIEN! E 

o czynnosciach podjçtych w celu ustaienia przcbiegu granic dzialck ewidencyjnych/ 
wznowienia znakOw granicznych 

Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z poth. zm.). § 32 ust 1, 2 rozporzqdzcnia 
Ministra Rozwoju Pracy i Technologil z dnia 27 Iipca 2021r. w sprawie ewidencji gnintów i 
budyrików (Dz. U. z 2021 r. p02. 1390) oraz zgloszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym 

Orodu Dokurnentacji Geodezyjnej I Kartograflczncj w Otwocku nr 
GK.I11.6640.1.3398.2022, uprzejrnie zawiadamiarn, ze w dniu 07.09.2022r. odbçdzie sic 
wznowienie znaków granicznych okrelajqeych granice nieruchomoci/ustalcnie przebiegu 
granic dzialek ewidencyjnych nr 389 (K\\' nr WAIO/00004316!2). polo2onych w powiecie 
otwockim. gminie Wiqzowna. obrçb Zakrçt, z dzialkami sasiednimi nr 

- 390, 355, 388 (ohr. Zakrct. gm. Wiqzowna. powiat otwocki) 

- 44 (obr. 59, gm. Sulejówek. powiat Miñski) 

Rozpoczçcie czynnoci zwiqzanych z ustaleniem przebicgu granic nastqpi o godz. 10.00 
przy dzialce nr 389. ocl stronv drogi powiatowej vi. Szkolriej. 

Zawiadornieni wlaciciele ( wladajqcy  ) grrntarni proszeni sq o przybycie w oznaczonym 
terminie z vszelkimi dokumentarni, jakie mogq byd potrzebne przy przyjmowaniu granic ich 
gruntów oraz dokumentarni to2samosci 

W imicniu osOb nicobecnych mop wvstçpowaé odpowiednio upowaznicni pclnomocnicy. 
Dokurnent wiadczqcy 0 pelnomocnictwie jednorazowym zostanie dolqczony do akt. 

W przypadku wspólvlasnoci, wsp6lu2ytkowan Ia wieczystego, malzeñskiej wspótnoci 
ustawowej - uczestnikami postcpowania sq wszystkie strony. 

oojui 	art. 9ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prqoe1ezvine 
kartograflczje. nieusprawiedliwiona nicohecnoá ww. czynnociach  nie hedzie stanowié 
pricszkod\' do ich przeprowadzcnia. 
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