
GEODEZJA WYCENA 
AUDYT DORA1ZTWO 

Andrj AugustyflOWiCZ 
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NIP: 952-177-48-61, REGON: 140858361 	 2023 -01- 2 

OGLOSZENIE 

Niniejszym zawiadamiam, ze w dniu 22 lutego 2023 r. o godz.: 12.00 w Starej Wsi 
gm. Celestynów na ul. Fabrycznej przed dz. ew. nr  211/1 nastapi rozpoczçcie czynnoci 
ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej nr: 211/1 obrçb Stara Wies,  gm. Celestynów 
z dzialkarni ewidencyjnymi nr: 211/3, 672/1, 681 1 682 obrçb Stara Wie gm. Celestynów. 

Dia dz. ew. nr  681 i 682 obrçb Stara Wie w ewidencji gruntów jako podmiot 
ewidencyjny wpisano: wi. samois. Gmina Celestynów Regucka 3 05-430 Celestynów 
REGON: 000533564 NIP: 5322042946 - bez podania danych osobowych oraz adresowych 
dotyczqçych w1asnoci. 

W zwizku z powy2szym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu 
w opisanych czynnociach. 

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

W irnieniu osób nieobecnych mog, wystçpowaC odpowiednio upowaznieni 
pelnomocnicy. 

W przypadku wsp61w1asnoci, wspó1uytkowania wieczystego, malzeñskiej 
wsp6Iw1asnoci 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 póniejszymi zmianami / oraz zgodnie 
z § 32 rozporzthenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntOw 
i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 / nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci ustalenia przebiegu 
granic. 
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ZAWIADOMIENIE 
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Niniejszym zawiadamiam, ze w dniu 22 lutego 2023 r. o godz.: 12.00 w Starej Wsi gm. 
Celestynów na uL Fabrycznej pried dz. ew. nr  211/1 nastpi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu 
granic dzialki ewidencyjnej nr: 211/1 obrçb Stara Wieg gm. Celestynów z dzialkami ewidencyjnymi nr: 
211/39  672/1, 681 i 682 obrçb Stara Wei gm. Celestynów. 

W zwiftzku z powy±szym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych 
czynnociach. 

Zawiadomieni w1acicie1e / w1adajcy / gruntami proszeni s, o przybycie w oznaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentami, jakie mogl byá potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek 
ewidencyjnych wraz z dokumentami to±samoci. 

W imieniu osób nieobecnych mogq wystçpowaó odpowiednio upowaznieni pelnomocnicy. 
W przypadku wsp61w1asnoci, wsp61uytkowania wieczystego, malzeñskiej wspó1wlasnoci 

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 póniejszymi zmianami / 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 zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynnoci 
ustalenia przebiegu granic. 
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W1a.cicie1ka / W1acicie1 

dz. ew. nr:  682 obrçb Stara Wie 

gm. Celestynów 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnociach ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych 

Niniejszym zawiadamiam, ze w dniu 22 Jutego 2023 r. o godz.: 12.00 w Starej Wsi gm. 
Celestynów na ul. Fabrycznej przed dz. ew. nr  211/1 nastapi rozpoczçcie czynnoci ustalenia przebiegu 
granic dzialki ewidencyjnej nr: 211/1 obrçb Stara Wies gm. Celestynów z dzialkami ewidencyjnymi nr: 
211/3, 672/1, 681 i 682 obrçb Stara Wieg gm. Celestynów. 

W zwiazku z powyszym, jako zainteresowanych, zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych 
czynnociach. 

Zawiadomieni w1acicie1e / w1adajcy / gruntami proszeni s, o przybycie w oznaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentami, jakie mogEL byá potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic dzialek 
ewidencyjnych wraz z dokumentarni tozsamoci. 

W imieniu osób nieobecnych mog, wystçpowaó odpowiednio upowaznieni pelnomocnicy. 
W przypadku wsp61w1asnoci, wsp61uytkowania wieczystego, malzeñskiej wsp61w1asnoci 

ustawowej - uczestnikami czynnoci s4 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 zmianami I oraz zgodnie z § 32 rozporz4dzenia 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 granic. 
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