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USŁUGI GEODEZYJNE 
MATEUSZ JEDLAK 

UL CHOPINA 89 

08-450 ŁASKARZEW 
NIP 826-218-90-37, 

REGON 146285699 

Tel. 511-011-399 

(NAZWA JADRES WYKONAWCY) 

Łaskarzew, dnia 2023-02-09 

2023 -0?- O 9 
Zawiadamia się  właścicieli lub spadkobierców 
do działki 210 w obrębie Szymanowice Duże. 
(ze względu na nie pełne dane adresowe) 
(ADRESATI JEGO ADRES) 

Zawiadomienie 

O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

Zawiadamia się, że przedstawiciel Usługi Geodezyjne Mateusz Jedlak, na zlecenie właściciela działki 
numer 211 dokona następujqcych czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w 

obrębie ewidencyjnym Szymanowice Duże wjednostce ewidencyjnej Sobienfe-Jezioiy: 

1) ustalenia przebiegu granic pomiędzy dziatkq oznaczoną  numerem 211, a dziatkami 210, 80/2, 

228, 364, 374, pomiędzy działką  374, a działkami 364, 210, pomiędzy działką  80/2, a 

działkami 210, 364, 228, pomiędzy działką  228, a działką  364 - zgodnie z 31-33 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 30 lipca 2021r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 1390). 

Działki numer 80/2 oraz 228 należą  do obrębu Siedzów. 

Rozpoczęcie ww. czynności nastqpi w dniu 2023-02-27 (Poniedziałek) O godz. 10.00 w 
miejscowości Szymanowice Duże przy działce ewidencyjnej numer 211. 

W interesie Pana,"Pani7Pań  stwa*  jako właścicieli dziatki/działek*  nr 210, leży udział  w ww. 

czynnościach. 

Jednocześnie informuje  się, źe nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie 

będzie stanowić  przeszkody do ich przeprowadzenia. 

Informuje się  także o konieczności posiadania dokumentu umożiiwiajqcego ustalenie tożsamości 

osoby deklarującej swój udział  w tych czynnościach. 

* Niepotrzebne skreślić  
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Łaskarzew, dnia 2023-02-09 

Zawiadamia się  właścicieli lub spadkobierców 

do działki 80/2 w obrębie Siedzów. 

(ze względu na nie pełne dane adresowe) 
(ADRESA TJ JEGO ADRES) 

Zawiadomienie 

O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

Zawiadamia się, że przedstawiciel Usługi Geodezyjne Mateusz Jedlak, na zlecenie właściciela działki 

numer 211 dokona następujących czynności dotyczqcych nieruchomości gruntowych potoźonych w 

obrębie ewidencyjnym Szymanowice Duże wjednostce ewidencyjnej Sobienie-Jeziory: 

1) ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką  oznaczoną  numerem 211, a działkami 210, 80/2, 

228, 364, 374, pomiędzy działką  374, a dziatkami 364, 210, pomiędzy działką  80/2, a 

dziatkami 210, 364, 228., pomiędzy działkq 228, a działkq 364 - zgodnie z 31-33 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwo z dnia 30 lipca 2021r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 1390). 

Działki numer 80/2 oraz 228 należą  do obrębu Siedzów. 

Rozpoczęcie ww. czynności nastqpi w dniu 2023-02-27 (Poniedziałek) o godz. 10_00 w 

miejscowości Szymanowice Duże przy działce ewidencyjnej numer 211. 

W interesie Pana,/Pani/Państwa*  jako właścicieli dziatki/dziatek*  nr 80/2, leźy udział  w ww. 

czynnościach. 

Jednocześnie informuje  się, że nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie 

będzie stanowić  przeszkody do ich przeprowadzenia. 

Informuje się  takźe o konieczności posiadania dokumentu umoźliwiajqcego ustalenie toźsamości 

osoby deklarującej swój udział  w tych czynnościach. 
GEODETAUWRk NIONY 

( „tiIiJ/ 
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* Niepotrzebne skreślić  
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