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OGŁOSZENIE 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2023 r. od godz.: 12.00 
w Ponurzycy gm. Celestynów na poboczu drogi asfaltowej przed dz. ew. nr  1411/1 nastąpi 
rozpoczęcie czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 1410, 1411/1, 
1411/2, 1411/3 i 1411/4 obręb Ponurzyca gm. Celestynów z działkami ewidencyjnymi nr: 
956, 957, 1407/2, 1407/1, 1013/1, 1408/1, 1408/2, 1471/2, 1409, 1434, 1433, 1414, 1413/2, 
1413/1, 1412/1 i 1412/2 obręb Ponurzyca gm. Celestynów. 

Dla dz. ew. nr:  1410, 1411/1, 1411/2 i 1411/3 obręb Ponurzyca w ewidencji gruntów 
jako podmiot ewidencyjny wpisano: własność  Jan Stanisław Piłka (rodzice: 

-„- ) Ponurzyca - 
bez podania doldadnego adresu. 

Dla dz. ew. nr:  957 obręb Ponurzyca w ewidencji gruntów jako podmiot 
ewidencyjny wpisano: własność  Dorota Raczyńska ( rodzice: Feliks, Jadwiga ) Zaborówek 16; 
08-830 - bez podania dokładnego adresu. 

Dz. ew. nr:  1411/4 obręb Ponurzyca brakuje w części opisowej bazy EGiB. 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału 
w opisanych czynnościach. 

Zawiadomieni właściciele / władający / gruntami proszeni są  o przybycie 
w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą  być  potrzebne przy ustalaniu 
przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą  występować  odpowiednio upoważnieni 
pełnomocnicy. 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeiskiej 
współwłasności ustawowej - uczestnikami czynności są  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 późniejszymi zmianami / oraz zgodnie 
z § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. / Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 I nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu 
granic. 
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ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Niniejszym zawiadamiam Pana, że w dniu 21 kwietnia 2023 r. od godz.: 12.00 w Ponurzycy gm. 
Celestynów na poboczu drogi asfaltowej przed dz. ew. nr  1411/1 nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia 
przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 1410, 1411/1, 1411/2, 1411/3 i 1411/4 obręb Ponurzyca gm. 
Celestynów z działkami ewidencyjnymi nr: 956, 957, 1407/2, 1407/1, 1013/1, 1408/1, 1408/2, 1471/2, 
14099  1434, 1433, 14149  1413/25,1413/1, 1412/1 i 1412/2 obręb Ponurzyca gm. Celestynów. 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych 
czynnościach. 

Zawiadomieni właściciele / władający / gruntami proszeni są  o przybycie w oznaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą  być  potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic działek 
ewidencyjnych wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą  występować  odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej współwłasności 

ustawowej - uczestnikami czynności są  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 późniejszymi zmianami / oraz zgodnie z § 32 rozporządzenia 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 czynności 
ustalenia przebiegu granic. 

mgr inż. Andrzej Augustynowicz 
Nrupr. zaw. 19496 
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ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 

Niniejszym zawiadamiam Panią, że w dniu 21 kwietnia 2023 r. od godz.: 12.00 w Ponurzycy gm. 
Celestynów na poboczu drogi asfaltowej przed dz. ew. nr  1411/1 nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia 
przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 1410, 1411/1, 1411/2, 1411/3 i 1411/4 obręb Ponurzyca gui. 
Celestynów z działkami ewidencyjnymi nr: 956, 957, 1407/2, 1407/1, 1013/1, 1408/1, 1408/2, 1471/2, 
14099  1434, 1433, 1414, 1413/2, 1413/1, 1412/1 i 1412/2 obręb Ponurzyca gui. Celestynów. 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych 
czynnościach. 

Zawiadomieni właściciele / władający / gruntami proszeni są  o przybycie w oznaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą  być  potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic działek 
ewidencyjnych wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą  występować  odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej współwłasności 

ustawowej - uczestnikami czynności są  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 późniejszymi zmianami / oraz zgodnie z 5 32 rozporządzenia 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 czynności 
ustalenia przebiegu granic. 

mgr inż. Andrzej ugustynowicz 
Nr upr. zaw. 19496 
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ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
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Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2023 r. od godz.: 12.00 w Ponurzycy gm. 
Celestynów na poboczu drogi asfaltowej przed dz. ew. ur 1411/1 nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia 
przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 1410, 1411/1, 1411/2, 1411/3 i 1411/4 obręb Ponurzyca gm. 
Celestynów z działkami ewidencyjnymi nr: 956, 957, 1407/2, 1407/1, 1013/1, 1408/1, 1408/2, 1471/2, 
14099  1434, 1433, 1414, 1413/2, 1413/1, 1412/1 i 1412/2 obręb Ponurzyca gm. Celestynów. 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych 
czynnościach. 

Zawiadomieni właściciele / władający I gruntami proszeni są  o przybycie w oznaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą  być  potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic działek 
ewidencyjnych wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą  występować  odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej współwłasności 

ustawowej - uczestnikami czynności są  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 późniejszymi zmianami / oraz zgodnie z § 32 rozporządzenia 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 czynności 
ustalenia przebiegu granic. 

mgr inż. Andrzej Augustynowicz 
Nr upr. zaw. 19496 


