
Sobiekursk 16.01.2023 r. 

GE',7~~o_FS 
GEOPS Pawel Sitnik 	 r- 

Sobiekursk 32B, 05-480 Karczew 	
2023 -01 - i 2 

NIP 526-222-67-36 Regon017166865 
tel. 500 280 336 e-mail: geops@o2.pl  

L.dz./podpjs ...

/ (nadawca) 	 H. za .......... 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnociach ustalenia przebiegu granic nieruchomoci 
na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

Dzia1aj4c na podstawie ziecenia w1acicie1i nieruehomoci oznaczonych jako dzialki ewidencyjne 
nr 719/2, 719/4 i 720 z obrbu 0006 - Kosumce zawiadamiam, 2e w dniu 13.02.2023 r. o godz. 90 

nasti ustalenie przebiegu granic: poludniowo-wschodnia granica dzialki 719/2 i 719/4 na odcinku 
wspOlnym z dzialkft 730, poludniowo-wschodnia granica dz. 7 19/2 na odcinku wspólnym z dz. 732, 733, 
734 i 735, poludniowo-wschodnia granica dzialki 720 na odcinku wspólnym z dzialkami 735 i 736, 
wschodnia granica dzialki 719/4 na odcinku wspólnym z dzialkft 719/2 oraz poludniowo-zachodnia 
i pólnocno-zachodnia granica dzialki 720 na odcinku wspólnym z dzia1k 719/2. 

Praca zostala zgloszona w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Otwocku pod nr 11) GK.III.6640.1.3606.2022. 

Zaspraszam do wzicia udziahi w czynnociach ustalenia przebiegu granic, z których zostanie 
sporzdzony protokól. 

Miej see spotkania: Kosumce 8. 
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POUCZENIE 

Zawiadomieni w1acicie1e (w1adajey) gruntami proszeni s4 o przybycie w oznaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentami, jakie moga bye' potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów 
oraz dokumentami tosamoci. 

W imieniu osób nieobecnych moga wystçpowaé odpowiednio upowanieni pelnomocnicy. 

W przypadku wsp61w1asnoci, wsp61uytkowania wieczystego, ma1eñskiej wspó1noci ustawowej - 

uczestnikami postpowania s4 wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
/Dz. U. z 2021 r. poz. 1990/ nie usprawiedliwione niestawiennictwo We wstrzymuje czynnosci geodety. 
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ul. Górna 13 
05-400 Otwock 

WNIOSEK 

W zwizku z wykonywanymi pracami geodezyjnymi zgloszonymi w Powiatowym Orodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku pod nr ID GK.III.6640.1.3606.2022 oraz w zwiftzku 

z brakiem ujawnionych w1acicie1i i w1adajcych lub ich adresów w informacji z operatu EGiB, 

prosze, o publikacje, w Biuletynie Jnformacji Publicznej oraz zamieszczenie na tablicy ogloszeñ 

w Starostwie Powiatowym zawiadomienia o czynnociach ustalenia przebiegu granic nieruchomoci 

dia dzialek nr 719/2, 719/4 i 720 z obrbu 0006-Kosumce w gminie Karczew. 
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