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Niniejszyrn zawiadamiam Pani e w dniu 27 pdika 2022 r od godz. : 1200
w Otwoku Wiellkm nz pobuoczzu drogi
frliow prrzd dz w. ni, r 1151/3 nastpi
rozpoczcie czynnoci ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr: 1151/3 obrçb
Otwo©k
gm Kew z dziaikami ewidencyjnymi nr: 1643/69 1151/4, 224/1
H4&'JI obirçb Owock Velilid
rew
Dia dz ew nr 97 w ewidencji gruntów jako podmiot ewidencyjny wpisano: wit.
samois. : Skrb ]Piittwa - bez podania adresu oraz: wyk. zad. zarz. dróg pub. :
Zaad Dróg Woewódzlldth w 'Wo-m-mMe RGON 01330579. Wiacicie1a vii/vv dz. ew.
meujawniono w ewidencji gruntów i budynkOw.
Dia (tZ (W iir 11151/4 w ewidencji gruntów jako podmiot ewideneyjny wpisano
rnicizy innymi: wasnoé
iiiryrea Wkllewez Rodee W 9 iEibiet - bez podania
adresu.
Dia d evi nr 11224/i w ewidencji gruntów jako podmiot ewidencyjny wpisano: wi.
sarnois. : Jóef Uursni indniee 1Piot 9 Wygoda - bez podania doidadnego adresu.
Wacicie1a w/w dz. ew. the ujawniono w ewideneji grunt-Ow i budynków.
W zwizku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçeia udziau
opisanych czynnociach.
Zawiadornieni wIacicie1e I wiadajscy I gruntarni proszeni sq o przybycie
w oznaczonyrn terminie z wszeikimi dokurnentami, jakie mog byá potrzebne przy ustalaniu
przebiegu granic thialek ewidencyjnych wraz z dokumentami tosamoci.
W imieniu osób nieobecnych MO 94 wystpowad odpowiednio upowanieni
pelnornocnicy.
W przypadku wspoiwasnosci, wspóiuytkowania wieczystego, ma1eñskiej
wspóiwIasnoci ustawowej - uczestnikarni czyimoci sq wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1.989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne I Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z póniejszyrni zrnianami I oraz zgodnie
z § 32 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewideneji gruntów
i budynkOw z dnia 27 lipea 2021 Y. / Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 1 nieusprawiedliwione
niestawiennictwo zawiadornionych podrniotów nie wstrzymuje czynnoci ustalenia przebiegu
granic.
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0 czynnosrmnch ustalenia przebi granic dzialek ewidencyjnyth

Niniejszym zawiadarniarn, 2e w dniu 27 padzernka 2022 r. od godz. : 1200 w Otwocku Wiellkirn np
pbüz dogi Asfinlutoyvej przed dz. ew. nr 1151/3 nastqpi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu granic
dzialki ewidencyjnej nr: H51/3 nbrçb Otwodr Weilld grn Krurczew z dzialkami ewidencyjnymi nr: 1643/69
1151/4, 1224/1 i 1146/1 obrb OlwockWiellkii gum. Knrezew
W zwizku z powylszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzicia udzialu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni w1acicie1e / w1adajcy / gruntarni proszeni sa o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mog4 byd potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dziaek ewidencyjnych wraz
z dokumentami tosarnoci.
W imieniu osôb nieobecnych moga wystçpowaó odpowiednio upowanieni pelnomocnicy.
W przypadku wspó1w4asnoci, wspó1uytkowania wieczystego, rnaFeñskiej wspó1w1asnoci ustawowej uczestnikami czynnoci sa wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz. U. z 2020
r., poz. 2052 z póniejszymi zrnianami I oraz zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii w sprawie ewideneji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. I Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 /
nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuj e czynnoci ustalenia przebiegu
granic.

r1T.

(TVrm A T TTVr9 A

T1

JEAJLJLL I E- t.)FI.I- VY 1

T

Andrzej Aijjuwicz
ir iriz.

drze

\'fl

fretaL'orawruo, nr I 9'9(

P r e z "'s
e [a rzqdu
mgll hii Andrzej Angustynowicz
Nr upr. zaw. 19496

T

-L...

2'
Jozeiow,
uii.

GEODEZJA
Augustynowicz Sp. z o.o.
04-802 Warszawa, ul. ZbOjnogôrska 3
NIP: 9522214526, REGON: 388442591
KRS: 0000889181
tel.: 601-99-86-84

iC'EvCfl

•\;J

1';

1020

/-/1 i

- Tçu
Sz. P.

2022 -'W-- OA I

Katarzyna V/a1kiewicz
:•

ZAWIADO1ENff
- Qp

-- - , -- __1

TL __._____

Th_i

(fl2ZII21I

iypyfl

Niniejszyrn zawiadarniam Pania, te w dniu 27 padznika 2022 r. od godz. : i200 w Otwocka
1151/3 nastpi rozpoczcie czynnoci ustalenia
Wekim nn poboczu dog asfaEtowej przed dz.
przebiegu granic dziaiki ewideneyjnej ni: 1151/3 obb Otwok Wielid gm. Kaliczew z dziaikami ewideneyjnymi
nr: 643/69 2151/4, 1224/1 i 1148/1 obb Owok Wellki gn Karcew
W zwi44ku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzicia udzialu w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni wacicie1e I wadajcy I gruntami proszeni S4 o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentarni, jakie moga byó potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
z dokumentami to±samoci.
w imieniu osób nieobecnych moga, wystçpowaé odpowiednio upowa.nieni penomocnicy.
. w przypadku wspó1w1asnoci, wspókiytkowania wieczystego, maieñskiej wspó1wasnoci ustawowej uczestnikami czynnoci s, 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 pônieiszymi zrnianami 1 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 podmiotów nie wstrzymuje czynnoci ustalenia przebiegu
granic.
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Niniejszym zawiadamiam Pana, 2c w dniu 27 padzaka 2022 r. od godz. : 1230 w Otwocku
Wk:iu ua pobocu dugi asfulltowj przcd dz. ew nr 1151/3 nastpi rozpoczcie czynnoci ustalenia
przebiegu granic dziallci ewidencyjnej nr: 1152/3 obrb Oitwock Wielki gm Kurezew z dzia&ami ewidencyjnyrni
nr: 643/69 1151/49 1224/1 i 1148/1 obb Otock Widilki gm Kurczew
W zwiazku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udziaki w opisanych
czynnociach.
Zawiadomieni w4acicie1e I wadajftcy I gruntam proszeni s, 0 przybycie w oznaczonyrn terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mop bye potrzebne przy ustalaniu przebie, ranic dzialek ewidencyjnych wraz
z dokurnentami tosamoci.
W imieniu osób nieobecnych mogq wystçpowaó odpowiednio upowanieni pethomocnicy.
W przypadku wspó1wasnoci, wspd1uytkowania wieczystego, maeñskiej wspó1wasnoci ustawowej uczestnikami czynnoci s4 wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maa 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 budynków z dnia 27 lipca 2021 r. I Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 I
nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadornionych podmiotów nie wstrzymuj e czynnoci ustalenia przebiegu
granic.
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