
Przedsiebiorstwo 1Jsug Geodezyjnych 
Kartograflcznych I Projektowych 

GeoPin" 
Krzysztof Bia/oskórski 
05-400 Otwock, ul. Górna 3 

NIP 532-100-15-95 REGON: 010700712 
tel. 602-623-427 

1 Otwock 	dn. 7 11.2022  

Sabina Stpniewska L 2022  

".2 lils .... S 

ZA WIADOMIENIE 

Dotyczy: stawienia sip na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic dzialek 
ew!dencyjnych 

Dzia1ajc na ziecenie firmy ARS PROJEKT w zwiqzku z wykonywanym podzialem dzialek 39,42,46,48/2 

poIo'onych w obrbie OstrOw gmina Ce/estynOw 

/ na podstawie zgtoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym O.rodku Dokumentacji 

Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Otwocku w dniu 15.11.2022 pod nr GK. lI/.6640. 1.5137.2022 

Proszq Paniq Sabing Stpniewskq 

o stawienie sic na gruncie w dniu 12.01.2023 r. o godz. 1300 na granicy dzialki 148 od strony obrebu Ostrów 

w ce/u: 

-ustalenia przebiegu granic dzia/ki 42,46,48/2 z obrebu Ostrów z dziakq 148 z obrebu G/ina. 

W interesie Pana (Pan!) jest udzial w tych czynnociach, osobiscie lub przez swojego 

przedstaw!c!ela. 

Osoby biorqce udz!aI w czynnoc!ach ustalenia przebiegu granic pow!nny posiadaô dokument 

to±samosc!, a w przypadku wystçpowania w charakterze przedstawic!ela - pelnomocn!ctwo na 

p!mie. Dokument twiadcz4cy o pelnomocnictwiejednorazowym zostan!e dolqczony do akt. W 

przypadku wspólwlasnoci, wspOlu±ytkowan!a w!eczystego, mal±eñskiej wspOlnosci ustawowej - 

uczestn!kami postpowan!a sq wszystk!e strony. 

Zgodn!e z par. 38 rozporzqdzen!a Min!stra Admin!stracfl I Cyfryzacji z dn.29 llstopada 2013r. 

zm!eniajqcego rozporzqdzenie w spraw!e ewidencj! gruntów I budynków udz!al w czynnociach 

ustalenia przebiegu granic lezy w interes!e podmiotu I nieuspraw!edliwione niewziçcie w nlch udzialu 

We bçdzie stanowilo przeszkody do ich przeprowadzenia. 

Wprzypadku wqtpIiwoci proszç o kontakt telefoniczny pod numer 602-623-427 

B!uro czynne w godzinach: 9 °° - 1500  od poniedzialku do p!qtku. 

ED EE/\ 

mgr inL KsYia1oskórski 
uprawnienia nr 7790 

podpis geodety 



Otwock 	dn. 17.11.2022 

przedsiçbiorsiw0 U&ug GodeZYJflYCh 
KartografCZcYth i ProjektoWych 

GeoPifl" 
Krzyszlot BiaoshórShi 
05-400 Otwock ul. Górno 3 

'4I 532-1 00-15-95 REGON: 010700712 
teL 602623 427  

PODjjj W OTWOCKU I 

F20?7 	J I 

/ 

Jadwiga Wójcik 

ZA WIADOMIENIE 

Dotyczy: stawienia sig na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic dzialek 
ewidencyjnych 

Dziatajc na ziecenie firmy ARS PRO JEKT w zwizku z wykonywanym podzialem dzialek 39,42,46,48/2 

polo2onych w obrbie OstrOw gm/na Celestynów 

/ na podstawie zgloszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym O.rodku Dokumentacji 

Geodezyjnej / Kartograficznej w Otwocku w dniu 15.11.2022 pod nr GK.I/L 6640.1.5137.2022 

Prosz Paniq Jadwigg Wójcik 

o stawienie siQ na gruncie w dniu 12.01.2023 r. o godz. 13.00 na granicy dzialki 148 od strony obrbu Ostrów 

w ce/u: 

-ustalenia przebiegu granic dzialki 42,46,48/2 z obrbu Ostrów z dzialkq 148 z obr?bu G/ina. 

W interesie Pana (Pani) jest udzial w tych czynnociach, osobicie lub przez swojego 

przedstawiciela. 

Osoby biorce udzial w czynnociach ustalenia przebiegu granic powinny posiadaó dokument 

to±samoci, a w przypadku wystçpowania w charakterze przedstawiciela - pelnomocnictwo na 

pismie. Dokument twiadczqcy o pelnomocnictwiejednorazowym zostanie do!qczony do akt. W 

przypadku wsp6Iw1asnoci, wspó!u±ytkowania wieczystego, mal±eñskiej wspólnosci 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 czynnosciach 

ustalenia przebiegu granic Ie±y w interesie podmiotu I nieusprawiedliwione niewziçcie w nich udzialu 

nie bçdzie stanowilo przeszkody do ich przeprowadzenia. 

Wprzypadku wqtpIiwoci proszç o kontakt telefoniczny pod mimer 602-623-427 

Biuro czynne w godzinach: 9 °° - 1500  od poniedzialku do pitku. 

C FE ç Eff 

mgr mi.. XrzvsziofBialcskOrsAi 
uprawnienia nr 7790 

podpis geodety 



Przedsibiorstwo lJslug Geodezyjnych 
Kartograficznych i Projektowych 

GeoPin" 
Krzysztof Bia!osk6rski 
05-400 Otwok, ul. Górno 3 

NIP 532-100-15.95 REGON: 010700712 
tel. 602-623-427 

1 Otwock 	dn. 7 11.2022  

PODGiK 
W OTWOc&  

Sabina Stpniewska  L 2022 -ii- 30/ 

L.dZ./pÔdj. 

................- 

ZA WIADOMIENIE 

Dotyczy.-  stawienia sig na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic dzialek 
ewidencyjnych 

Dzialajqc na ziecenie firmy ARS PRO JEKT w zwiqzku z wykonywanym podzialem dzialek 39,42,46,48/2 

polo2onych w obr?bie Ostrów gmina CelestynOw 

/ na podstawie zgloszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym O.rodku Dokumentacji 

Geodezyjnej I Kartograficznej w Otwocku w dniu 15.11.2022 pod nr GK. III.6640.1.513 7.2022 

Proszq Paniq Sabin Stpniewsk 

o stawienie sic na gruricie w dniu 12.01.2023 r. o godz. 13.00 na granicy dziatki 148 od strony obrbu Ostrów 

w ce/u: 

-ustalenia przebiegu granic dzialki 42,46,48/2 z obrcbu Ostrów z dzialkq 148 z obrcbu G/Ina. 

W interesie Pana (Pani) jest udzial w tych czynnociach, osobiscie lub przez swojego 

przedstawiciela. 

Osoby biorqce udzial w czynnosciach ustalenia przebiegu granic powinny posiadaó dokument 

tosamoci, a w przypadku wystpowania w charakterze przedstawiciela - pelnomocnictwo na 

pismie. Dokument swiadczqcy o peinomocnictwiejednorazowym zostanie dolqczony do akt. W 

przypadku wspOlwlasnosci, wspOlu±ytkowania wieczystego, mal±eñskiej wspOlnosci ustawowej - 

uczestnikami postpowania sq wszystkie strony. 

Zgodnie z par. 38 rozporzqdzenia Ministra Administracji I cyfryzacji z dn.29 listopada 2013r. 

zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie ewIdencji gruntów I budynków udzial w czynnosciach 

ustalenia przebiegu granic lezy w interesie podmiotu I nieusprawiedliwione niewziccie w nich udzia!u 

We bçdzie stanowilo przeszkody do ich przeprowadzenia. 

Wprzypadku wqtpliwosci proszç o kontakt telefoniczny pod numer 602-623-427 

Biuro czynne w godzinach: 9 °° - 1500  od poniedzialku do piqtku. 

3 FEE 9 D EiVI\ 

Mgr inz, Ka1oskórski 
uprawnenia nr 7790 

podpis geodety 



Otwock 	dn. 17.11.2022 

Przedsiçbi0r''o Usug C&c3ZyJflYCh 

Kart0grafCZ0V 	Pro1ektoWych 
GeoP in" 

KrzyszlOf Bia/oskórS' 
05-400 Otwock, ul. Górno 3 

".4!P532-100-15-95 REGON: 010700712 
teL 602-623-427 

N)DC-ir, W OTWOCKU 

/ 2022  

Jadwiga Wójcik 

ZA WIADOMIENIE 

Dotyczy: stawienia sic na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic dzialek 
ewidencyjnych 

Dzialajc na ziecenie firmy ARS PROJEKT w zwiqzku z wykonywanym podzialem dzialek 39,42,46,48/2 

polo2onych w obrbie Ostrów gmina Celestynów 

/ na podstawie zgloszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym O.rodku Dokumentacji 

Geodezyjnej / Kartograficznej w Otwocku w dniu 15.11.2022 pod nr GK. //l. 6640.1.5137.2022 

Proszq Paniq Jadwigq Wójcik 

o stawienie siQ na gruncie w dniu 12.01.2023 r. o godz. 13.00 na granicy dzialki 148 od strony obrçbu OstrOw 

w ce/u: 

-ustalenia przebiegu granic dziatki 42,46,48/2 z obrbu Ostrów z dzia/kq 148 z obr?bu Gilna. 

W interesie Pana (Pani) jest udzial w tych czynnociach, osobiscie lub przez swojego 

przedstawicie!a. 

Osoby biorqce udzial w czynnociach ustalenia przebiegu granic powinny posiadaó dokument 

to±samoci, a w przypadku wystçpowania w charakterze przedstawiciela - pelnomocnictwo na 

pimie. Dokument swiadczqcy o pelnomocnictwiejednorazowym zostanie do!qczony do akt. W 

przypadku wspolwlasnosci, wspó!u±ytkowania wieczystego, mal±eñskiej wspólnosci ustawowej - 

uczestnikami postpowania sq wszystkie strony. 

Zgodnie z par. 38 rozporzdzenia Ministra Administracji I Cyfiyzacji z dn.29 listopada 2013r. 

zm!eniajqcego rozporzdzenie w sprawie ewidencji gruntów I budynkOw udzial w czynnociach 

ustalenia przebiegu granic lezy w interesie podmiotu I nieusprawiedliwione niewziçcie w nich udzialu 

nie bçdzie stanowilo przeszkody do ich przeprowadzenia. 

Wprzypadku wqtpIiwoci proszq o kontakt telefoniczny pod numer 602-623-427 

Biuro czynne w godzinach: 900 - 15°0  od poniedzialku do pitku. 

mgr in. XrzvszxofBialoskórski 
uprawriienia nr 7790 

podpis geodety 


