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i\Tiniejszym zawiadarniarn, 2e w dniu 23 lltopdn 2022 r od godz. : 12OO w othie 
11 

n poboczu dgi owitcwej przed d ew. 	169/It nastpi rozpoczçcie czynnoci 
ustalenia przebiegu granic dzialld ewidencyjnej nr: 169fl obrçb ioiin gm Kdllbili 
z dziaIkami ewidencyjnymi nr: 206, 255 259 cblirçb Iodan gm. K&ibiieL 

Dia dz. evv. n 255 y ewidencji gruntów jako podmiot ewidencyjny wpisano: 
sarnoistne: Rowy prywatne Kolbieli; 05349, - bez podania doldadnego adresu, wIacicie1a - 
flie ujawniono. 

W zwiazku z powyszyrn, jako zainteresowanych, zapraszam do wzicia udzialu 
w opisanych czynnociach. 

Zawiadomieni wiacicieIe I vvadajcy I gruntami proszeni sq o przybycie 
W oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, j akie mop bye potrzebne przy ustaianiu 
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych wraz z dokumentarni tosamoci. 

W imieniu osób nieobecnych mogq wystpowaá odpowiednio upowanieni 
pe Ill omocnicy. 

W przypadku wspOIwIasnoci, wspó1uytkowania wieczystego, rnaeñskiej 
wpóInci utwweu 	 ytnkam czynoci swszstkie strony.  swsisao 	ei  

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 póiniejszyrni zmianarni I oraz zgodnie 
z § 32 rozporzrdzenia lViinistra Rozwoju. Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków z dnia 27 Iipca 2021 r. I Dz. U. z 202...1 r. poz. 1390 1 nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci --S- 	-a". pr7biegu 
granic. 	 . 
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0 czynnobbnth nta0inin pabfia2n 2rnnila tllaiaakwidanyjnyth 

Niniejszym zawiadamiam, 2c w dniu 23 llitopada 2022 r. od godz. : 1200 w -Bochenade irna paboziui drog 
powatowej przed d. ew. iw 169/I nastqpi rozpoczcie czynnoci ustalenia przebiegu granic dziallci ewidencyjnej 
nr: 169/11 obib Boc6ia gm,, Kobieli z dziaIkarni ewidencyjnymi nr: 2069  255 5 259 cbrçb i6acan pm, KobKll, 

W zw6izku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzicia udziau w opisanych 
czynnociach. 

Zawiadomieni w1acicie1e I w1adajcy I gruntarni proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentarni, jakie mogq byó potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek ewidencyjnych wraz 
z dokumentarni tosamoci. 

W imieniu osób nieobecnych mogq, wystpowad odpowiednio upowathieni pelnomocnicy. 
W przypadku wspó1w1asnoci, wspóu±ytkowania wieczystego, ma1eñskiej wspó1w1asnoci ustawowej - 

uczestnikami czynnoci so, 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 p6niejszymi zrnianami I oraz zgodnie z § 32 rozporzftdzenia 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 1 
nieusprawiedliwione niestawien.nictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci ustalenia przebiegu 
granic. 
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