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Alicja Nowara

/

ZA WIADOMIENIE
Dotyczy: stawienia sig na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych
Dziatajc na ziecenie Pracowni Projektowej KOMI w zwiqzku z wykonywanym podzialem dzialek
441 46,47, 1 14

polo2onych w obrbie Góraszka gmina Wizowna

I na podstawie zgfoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym O.rodku Dokumentacji
Geodezyjnej I Kartograficznej w Otwocku w dniu 28. 07. 2022 pod nr GK. III. 6640. 1 . 3360. 2022
Proszq Paniq Alicjq Nowar
0 stawienfe sip na gruncie

w dniu 26. 09. 2022 r. o godz. 1 3.00 na ul. Mickiewicza przy posesji nr 32 w celu:

-ustalenia przebiegu granic dzialki 47 z dziatkami 46,83/3.
W interesie Pana (Pani)jest udzial w tych czynnociach, osobicie Jub przez swojego
przedstawiciela.
Osoby biorce udzial w czynnosciach ustalenia przebiegu granic powinny posiadaô dokument
to±samosci a w przypadku wystpowanIa w charakterze przedstawiciela - pelnomocnictwo na
pismie. Dokument .wiadczqcy o pelnomocnictwiejednorazowym zostanie dolqczony do akt. W
przypadku wspóIwIasnoci, wspólu±ytkowanIa wieczystego, ma!±eñskiej wspOInoci ustawowej uczestnikami postçpowania sq wszystkie strony.
Zgodnie z par. 38 rozporzdzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dn.29 listopada 2013r.
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie ewidencji gruntOw I budynków udzial w czynnociach
ustalenia przebiegu granic Ie±y w interesie podmiotu i nieusprawiedliwione niewziçcie w nich udzialu
rile bdzie stanowifo przeszkody do ich przeprowadzenia.
Wprzypadku wqtpIiwoci proszç o kontakt telefoniczny pod numer 602-623-427
Biuro czynne w godzinach: 9

°° - 1500 od poniedzialku do piqtku.
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Marian Nowara
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ZA WIADOMIENIE
Dotyczy: stawienia siq na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic dziafek
ewidencyjnych
DziaIajc na ziecerile Pracowni Projektowej KOMI w zwiqzku z wykonywanyrn podzia/em dziatek

44,46,47,114

poIoonych wobrbie Góraszka gm/na Wizowna

I na podstawie zg/oszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Orodku Dokumentacj/

Geodezyjnej I Kartograficznej w Otwocku w dniu 28.07.2022 pod nr GK.I/I.6640. 13360.2022
Prosze Pana Mariana Nowar

0 stawienie sip na gruncie w dniu 26. 09. 2022 r. o godz. 13. 00 na ul. Mickiewicza przy posesji nr 32 w ce/u:
-ustalenia przebiegu granic dzia/ki 47 z dzia/kami 46,83/3,
W interesie Pana (Pani) jest udzial w tych czynnociach, osobicie lub przez swojego
przedstawiciela.
Osoby biorqce udziaf w czynnoáciach ustalenia przebiegu granic powinny posiadaô dokument
to±samoáci, a w przypadku wystpowania w charakterze przedstawiciela pelnomocnictwo na
pLmie. Dokument wiadczqcy o pednomocnictwiejednorazowym zostanie dolqczony do akt. W
przypadku wspóIwIasnoci, wspOluzytkowania wieczystego, malzeñskiej wsp6lno.'4c1 ustawowej uczestnikami postpowania sq wszystkie strony.
Zgodnie z par. 38 rozporzdzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dn.29 listopada 2013r.
zmieniq

w
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Ow udzial w czynnosciach

ustalenia przebiegu granic lezy w interesie podmiotu I nieusprawiedliwione niewziçcie w nich udziafu
nie bdzie stanowilo przeszkody do ich przeprowadzenia.
Wprzypadku wqtpIiwoci proszç 0 kontakt telefoniczny pod numer 602-623-427
Biuro czynne w godzinach: 9 °° - 1500 od poniedzialku do piqtku.
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