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Niniejszym zawiadarniam, ze w dniu 14 wrzei 2022 r. od godz. : 
w Karczunkll na drodze gminne przecl dz. ew. nr 174/2 nastpi rozpoczçcie czynnoci 
ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr: 175/2 obrb Karczunek gm. Sobienie 
Jeory z dzia&arni ewidencyjnyrni nr: 75/1, 17I39  176/19  176/2 176/3 obrçb Karczunek 
gmina Sobienie Jezfiory. 

Wg posiadanych inforrnacji Marianna Ma1iszewski ( StuisIaw, Anastazja ) zarn. 
Karczunek 2108-443  Sobienie Jeziory nie 2yje. 

Zawiadornieni spadkobiercy Marianny Maliszewskiej proszeni s4 o przybycie 
w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogq, byó potrzebne przy ustalaniu 
przebiegu granic dziaiek ewidencyjnych wraz z dokumentarni tosamoci. 

W irnieniu osób nieobecnych mog4 wystpowaé odpowiednio upowaznieni 
penomodnicy. 

W przypadku wspóIwIasnoci, wspóIuytkowania wieczystego, rnaIeñskiej 
wspóIwIasnoci ustawowej - uczestnikami czynnoci S4 wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne I Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pO±niejszyrni zmianarni I oraz zgodnie 
z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntOw 
i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. 1 Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 1 nieusprawiedliwione 
niestawiennietwo zawiadornionych podrniotów me wstrzymuje czynnoci ustalenia przebiegu 
graffic. 
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ZA%YI[MOMIENIE 
C czynnociach ustalenia przebiegu anic dzialek ewidencyjnych 

Niniejszym zawiadamiam, ze w dniu 14 wtha 2022 ir. od godz. : 112.00 w Karczunku 
na drodze gminnej przed dz. ew. nr  174/2 nastqpi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu granic 
dzialki ewidencyjnej nr: 175/2 obrçb Karcrunek gm Sobenie Jeziory z dzia&ami ewidencyjnymi nr: 
175/19  175/39  176/1, 176/2 i 176/3 obrçb Kairczunek gmina Sobienie Jeziory. 

W zwiftzku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udziah.i w opisanych 
czynnociach. 

Zawiadomieni wacicie1e I wadajqçy I gruntami proszeni si,  o przybycie w oznaczonym terminie 
Z wszelkimi dokumentarni, jakie moga byá potrzebne przy ustaianiu przebiegu granic dziaek 
ewidencyjnych wra.z z dokumentami tosamoci. 

W imieniu osób nieobecnych mog4 wystçpowaá odpowiednio upowanieni penornocnicy. 
IW przypadku wspó1wasnoci, wspóluzytkowania wieczystego, maeñskiej wspóIw1asnoci 

ustawowej - uczestnikami czynnoci s4 wszystkie strony. 
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne I Dz. U. 

z 2020 r., poz. 2052 z póniejszymi zmianami I oraz zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynkôw z dnia 27 lipca 2021 r. I Dz. U. z 2021 r. poz. 
1390 1 nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podrniotów nie wstrzymuje czynnoci 
ustalenia przebiegu granic. 
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