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OGLOSZENIE 

Niniejszym zawiadamiam, ze w dniu 25 stycznia 2023 r. od godz.: 12.00 w Otwocku 
Wielkim na poboczu drogi powiatowej przed dz. ew. nr  811/1 obrçb Otwock Wielki 
nastpi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu granic dz. ew. nr:  811/1 obrçb Otwock 
Wielki gm. Karczew z dzialkami ewidencyjnymi nr: 744 obrçb Nadbrzei gm. Karczew 
oraz 810/1 i 1638/1 obrçb Otwock Wielki gmina Karczew oraz dz. ew. nr:  744 obrb 
Nadbrzei gm. Karczew z dzialk4 ewidencyjn, nr: 745 obrçb Nadbrzei gm. Karczew. 

Dia dz. ew. nr:  745 obrçb Nadbrzei w ewidencji gruntów jako podmiot ewidencyjny 
wpisano: w1asnoó ( mal2eñstwo ): Jolanta Kleczaj ( Jan, Janina ) Mackin I Marian 
Kleczaj (Antoni, JOzefa ) Machem - bez podania dokladnego adresu. 

Dia dz. ew. nr:  1638/1 obrçb Otwock Wielki w ewidencji gruntów jako podmiot 
ewidencyjny wpisano: wI. samoistne: Skarb IPañstwa - bez podania dokladnego adresu, 
w1acicie1a - the ujawniono. 

W zwizku z powyszyrn,  jako zainteresowanych, zapraszam do wzicia udzialu 
w opisanych czynnociach. 	 7 

Zawiadomieni w1acicie1e / w1adajcy / gruntami proszeni s, o przybycie 
w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie rnog, byó potrzebne przy ustalaniu 
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych wraz z dokumentami tosamoci. 

W imieniu osób nieobecnych mogq wystçpowaé odpowiednio upowanieni 
pelnornocnicy. 

W przypadku wspólw1asnoci, wsp61uytkowania wieczystego, ma1.eñskiej 
wsp61w1asnoci ustawowej - uczestnikami czynnoci sq 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 zmianarni / oraz zgodnie 
z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technoiogii w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 / nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo zawiadomionych podmiotéw nie wstrzymuj e czynnoci ustalenia przebiegu 
granic. 

Andrzej A,yg,j1owicz 
mgr. AparzeJ/1gu OWJCZ 
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ZAWIADOMIENIE 
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Niniejszym zawiadamiam Pania., ze w dniu 25 stycznia 2023 r. od godz.: 12.00 w Otwocku Wielkim na 
poboczu drogi powiatowej przed dz. ew. nr  811/1 obreb Otwock Wielki nasta,pi rozpoczçcie czynnoci 
ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr: 744 obrçb Nadbrzei gm. Karczew z dzialka, ewidencyjn nr: 
745 obrb Nadbrze± gm. Karczew. 

W zwizku z powyzszym, jako zainteresowanych, zapraszarn do wzicia udzialu w opisanych 
czynnociach. 

Zawiadomieni w1acicie1e / wladajqpy / gruntami proszeni sq o przybycie w ozriaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentami, jakie mogq byO potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek ewidencyjnych wraz 
z dokumentami tosamoci. 

W imieniu osób nieobecnych mogq wystpowaó odpowiednio upowa2nieni pelnomocnicy. 
W przypadku vspó1vAasnoci, wsp6lu2ytkowania wieczystego, malzeñskiej wsp6h;4asnoci ustawowej - 

uczestnikami czynnoci s, 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 pó±niejszymi zrnianami / oraz zgodnie z § 32 rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 / 
nieusprawiedliwione niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci ustalenia przebiegu 

ranic. 
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............ ZAWLADOMIENIE 
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Niniejszym zawiadamiam Pana, ze w dniu 25 stycznia 2023 r. od godz.: 12.00 w Otwocki' Wielkim na 
poboczu drogi powiatowej przed dz. ew. nr  811/1 obrçb Otwock Wielki nastapi rozpoczcie czynnoci 
ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr: 744 obrçb Nadbrze± gm. Karczew z dzialkq ewidencyjn nr: 
745 obrb Nadbrze± gm. Karczew. 

W zwiazku z powyzszyrn, jako zainteiesowanych, zapraszarn do wziçcia udzialu w opisanych 
czynnociach. 

Zawiadomieni wlacicie1e / wladajcy / gruntami proszeni sa o przybycie w oznaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentami, jakie mog, bye potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dziaek ewidencyjnych wraz 
z dokumentami to2samoci. 

W imieniu osób nieobecnych mogq wystepowaC odpowiednio upowaznieni pelnomoenicy. 
W przypadku wsp6h4asnoci, wspólu±ytkowania wieczystego, nialzeñskiej wspóhvlasnoci ustawowej - 

uczestnikami czynnoci sq 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 / oraz zgodnie z § 32 rozporzadzenia 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 wstrzymuje czynnoci ustalenia przebiegu 
granic. 
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