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CGLOSZENTE

Niniejszyrn zawiadarniarn Pani4,2e w dniu 21 wrzenia 2022 r. od godz. : 12.00
w Karezun ku nn thdze grthwe ( fla 173/2 )joyzed dz ew. nr 203 nastaji rozpoczçcie
czynnoci ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr: 203 obirçb Karczunek gm.
Sobienie Jeziory z dzialkarni ewidencyjnymi nr: 173/2 i 204 obrçb Karczunek on-az 695
obrçb Zuzanów gmina Sobienie Jeziory.
Dia dz. ew. ar 173/2 obrçb Karcznek w ewidencji gruntOw jako podmiot
ewidencyjny wpisano: 99 Throgi wewnçtrzne ( dirogi powszechnego korzystania )" bez
podania adresu, za jako charakter wIasnoci I wiadania: ,,WI. samoistne".
Dia dz. ew. nr 695 obrb Zzanów w ewidencji gruntów jako podmiot ewidencyjny
wpisano: ,,Th-ogfl wewnçtrzne(drogi powszechiiiego korzystania )" bez podania adresu, za
jako charakter wIasnoci I wiadania: ,,WL sarnoistne".
Zawiadomione podmioty ewidencyjne proszone sq, o przybycie w oznaczonym
terminie z wszelkirni dokumentami, jakie rnog byá potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic
dzialek ewidencyjnych wraz z dokurnentarni tosarnoci.
W imieniu osób nieobecnych rnog wystçpowaé odpowiednio upowanieni
penomocnicy.
W przypadku wspOIwIasnoci, wspóIuytkowania wieczystego, maeñskiej
wspóIwIasnoci ustawowej uczestnikarni czynnoci s4 wszystkie strony.
Prawo geodezyjne
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
i kartograficzne I Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z póniejszymi zmianarni I oraz zgodnie
z § 32 rozporzqthenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów
i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. I Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 I nieusprawiedliwione
niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzyrnuje czynnoci ustalenia przebiegu
granic.
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ZAWL&DOMIENIE
0 czynnoach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Niniejszym zawiadamiam, 2e w dniu 21 wrzea 2022 r. od godz. : 12.00 w Karczarnku
203 nastqpi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu
na drodze gruntowej ( dz. 173/2 ) przed dz. ew.
granic dzia&i ewidencyjnej nr: 203 obrb Karczunek gm. Sobienie Jeziory z dzialkarni ewidencyjnymi
nr: 173/2 i 204 obrb Karczk oraz 695 obrçb Zuzanów gmina Sobienie Jeziory.
W zwizku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni wiacicie1e I wadajcy I gruntami proszeni sa o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mog4 byá potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dziaek
ewidencyjnych wraz z dokurnentaini tosarnoci.
W imieniu osób nieobecnych mop wystçpowaó odpowiednio upowaznieni penomocnicy.
W przypadku wspó1w1asnoci, wspó1uytkowania wieczystego, maIeñskiej wspó1w1asnoci
ustawowej - uczestnikami czynnoci sq, 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 zrnianami I oraz zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. I Dz. U. z 2021 r. poz.
1390 I nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadornionych podmiotów ni e wstrzymuj e czynnoci
ustalenia przebiegu granic.
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