
Rawa Mazowiecka, dnia 10.07.2019 r.

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA

Magdalena Michalska
PI.Piłsudskiego 12,96-200 Rawa Maz.
NIP 8351559180 REGON 360212660 

tel. 607-784-375

Franciszek Adamkiewicz 
Grabice 

96-214 Grabice 
(współwłaściciel działki nr 77, 79 we wsi 

Grabice)

Rejestr zgł.: GG.II.6640.908.2019

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znakówgranicznych/ wyznaczenia punktów-granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych-oraz przyjęcia granic nieruchomości
podlegającej podziałowi

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA 
Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności 
dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce 
ewidencyjnej Cielądz:

■1) wznowienia znaków-granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg 
granicy------pomiędzy------działką------ewidencyjną------oznaczoną------ numerem:------ —------------- zgodnie
z—aft—39—ust—4/5*—ustawy—z—dnia 17—maja—4989—fr--------- Prawe—geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 tj.);

2) ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami oznaczonymi numerem 75, 76 a działkami 
sąsiednimi - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.393 tj.);

3) przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem.... - zgodnie z § 6
ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia-2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów-nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 23-08-2019 r. 
w miejscowości Grabice na działkach nr 75,76 o godzinie 10.00.

W interesie Pana/Pani/Państwa/ jako współwłaściciela działki/działek nr 77, 79 leży udział w ww. 
czynnościach.

Jednocześnie informuje się, że nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie 
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby 
deklarującej swój udział w tych czynnościach.

GEODETA

mgr inż. MagttóleSaWłlalska 
nr upr. 22742

/podpis osoby reprezentującej wykonawcę/



Rawa Mazowiecka, dnia 10.07.2019 r.

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA 

Magdaleną Michalska
PI.Piłsudskiego 12,96-200 Rawa Maz. 
NIP 8351559180 REGON 360212660 

t«l. 607-784-375

Anna Adamkiewicz
Grabice

96-214 Grabice 
(współwłaściciel działki nr 77,79 we wsi 

Grabice)

Rejestr zgł.: GG.II.6640.908.2019

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych-oraz przyjęcia granic nieruchomości
podlegającej podziałowi

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA 
Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności 
dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce 
ewidencyjnej Cielądz:

1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg
granicy------pomiędzy------działką------ewidencyjną------oznaczoną------ numerem:------ —------------- zgodnie
z—art—39—ust—1/5*—ustawy—z—dnia—17—maja—1989—t----------Prawo—geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 tj.);

2) ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami oznaczonymi numerem 75, 76 a działkami 
sąsiednimi-zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.393 tj.);

3) przyjęcta-gFanie-nier-uehomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem —zgodnie z § 6 
ust.-4rozporządzenia Rady Ministrów-z-dnia-7-gr-udnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów-nier-uchemości-jDzi-U. Nr 268, poz. 2663).

Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 23-08-2019 r. 
w miejscowości Grabice na działkach nr 75, 76 o godzinie 10.00.

W interesie Pana/Pani/Państwa/ jako współwłaściciela działki/działek nr 77, 79 leży udział w ww. 
czynnościach.

Jednocześnie informuje się, że nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie 
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby
deklarującej swój udział w tych czynnościach. , A

mgr inż. Mijg^l^łwOTalska
nr upr. 22742

/podpis osoby reprezentującej wykonawcę/



Rawa Mazowiecka, dnia 10.07.2019 r.

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA

Magdaleną Michalska
PI.Piłsudskiego 12,96-200 Rawa Maz.
NIP 8351559180 REGON 360212660 

tel. 607-784-375

Piotr Błąkała 
Grabice 

96-214 Grabice 
(współwłaściciel działki nr 78 we wsi 

Grabice)

Rejestr zgł.: GG.II.6640.908.2019

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych-oraz przyjęcia granic nieruchomości
podlegającej podziałowi

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA 
Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności 
dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce 
ewidencyjnej Cielądz:

1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg
granicy------pomiędzy------działką------ewidencyjną------oznaczoną------numerem:------ —------------- zgodnie
z—arfe—39—ust—1/5^—ustawy—z—dnia—17—maja—1989—n--------- Prawo—geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 tj.);

2) ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami oznaczonymi numerem 75, 76 a działkami 
sąsiednimi - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.393 tj.);

3) przyjęcia-granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem.... - zgodnie z § 6
ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 n w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 23-08-2019 r. 
w miejscowości Grabice na działkach nr 75,76 o godzinie 10.00.

W interesie Pana/Pani/Państwa/ jako współwłaściciela działki/działek nr 78 leży udział w ww. 
czynnościach.

Jednocześnie informuje się, że nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie 
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby
deklarującej swój udział w tych czynnościach. a a

GEODETA

mgrinż. Magdalena M
nr upr. 22742

/podpis osoby reprezentującej wykonawcę/



Rawa Mazowiecka, dnia 10.07.2019 r.

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA

Magdalena Michalska
PI.Piłsudskiego 12,96-200 Rawa Maz.
NiP 8351559180 REGON 360212660 

tel. 607-784-375

Michalina Błąkała 
Grabice 

96-214 Grabice 
(współwłaściciel działki nr 78 we wsi 

Grabice)

Rejestr zgł.: GG.II.6640.908.2019

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków gFaniGznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych-oraz przyjęcia granic nieruchomości
podlegającej podziałowi

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA 
Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności 
dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce 
ewidencyjnej Cielądz:

1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg
granicy------pomiędzy------działką------ewidencyjną------oznaczoną------ numerem:------ —-------------zgodnie
z—arfc—39—ust—1/5^—ustawy—z—dnia—17—maja—1989—r?--------- Prawo—geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 tj.);

2) ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami oznaczonymi numerem 75, 76 a działkami 
sąsiednimi - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.393 tj.);

3) przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem - zgodnie z § 6 
ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia-2004 r. w sprawie sposobu-i-trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)?

Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 23-08-2019 r. 
w miejscowości Grabice na działkach nr 75,76 o godzinie 10.00.

W interesie Pana/Pani/Państwa/ jako współwłaściciela działki/działek nr 78 leży udział w ww. 
czynnościach.

Jednocześnie informuje się, że nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie 
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby 
deklarującej swój udział w tych czynnościach. GEODETAńjflBAWNrONY

mgr inż. Ma&ylehtTM 
nr upr. 22742

lalska

/podpis osoby reprezentującej wykonawcę/



Rawa Mazowiecka, dnia 10.07.2019 r.

PRACOWNIA GEODEZYJNA 
Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA 

Magdalena Michalska
PI.Piłsudskiego 12,96-200 Rawa Maz.
NIP 8351559180 REGON 360212660 

tel. 607-784-375

Dariusz Szczegulski
Niemgłowy 

96-214 Niemgłowy 
(współwłaściciel działki nr 38 we wsi 

Grabice)

Rejestr zgł.: GG.II.6640.908.2019

Zawiadomienie 

o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych-oraz przyjęcia granic nieruchomości 
podlegającej podziałowi

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA 
Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności 
dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce 
ewidencyjnej Cielądz:

1) wznowienia znaków granicznyeh/-wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg
granicy------pomiędzy------działką------ewidencyjną------oznaczoną------ HumereflFK------ ---------------- zgodnie
z—art—39—ust—1/5^—ustawy—z—dma—17—maja—1989—n--------- Prawo—geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz-725 tj.);

2) ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami oznaczonymi numerem 75, 76 a działkami 
sąsiednimi - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.393 tj.);

3) przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem.... - zgodnie z § 6
ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr-268, poz. 2663).

Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 23-08-2019 r. 
w miejscowości Grabice na działkach nr 75,76 o godzinie 10.00.

W interesie Pana/Pani/Państwa/ jako współwłaściciela działki/działek nr 38 leży udział w ww. 
czynnościach.

Jednocześnie informuje się, że nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie 
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby
deklarującej swój udział w tych czynnościach.

ichalska

GEODE' IONY

mgrinż. Magdale
nr upr. 22742

/podpis osoby reprezentującej wykonawcę/



Rawa Mazowiecka, dnia 10.07.2019 r.

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA

Magdalena Michalska
PI.Piłsudskiego 12,96-200 Rawa Maz.
NIP 8351559180 REGON 360212660 

tel. 607-784-375

Wiktoria Szulc
Mała Wieś 

96-214 Mała Wieś 
(współwłaściciel działki nr 38 we wsi 

Grabice)

Rejestr zgł.: GG.II.6640.908.2019

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych-oraz przyjęcia granic nieruchomości 
podlegającej podziałowi

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA 
Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności 
dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce 
ewidencyjnej Cielądz:

1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia-punktów granicznych* określających-przebieg
granicy------pomiędzy------działką------ewidencyjną------oznaczoną------ numerem:------ —------------- zgodnie
z—art—39—ust—1/5*—ustawy—z—data—17—maja—1989—r----------Prawo—geodezyjne
i kartograficzne-(Dz. U. z 2019 r. poz. 725 tj.);

2) ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami oznaczonymi numerem 75, 76 a działkami 
sąsiednimi - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.393 tj.);

3) przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem —zgodnie z § 6 
ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r-.-w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U^-Nr 268, poz. 2663).

Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 23-08-2019 r. 
w miejscowości Grabice na działkach nr 75, 76 o godzinie 10.00.

W interesie Pana/Pąni/Państwa/ jako współwłaściciela działki/działek nr 38 leży udział w ww. 
czynnościach.

Jednocześnie informuje się, że nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie 
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby
deklarującej swój udział w tych czynnościach.

GEODETA AW Y

mgr inż. M
nr upr.

/podpis osoby reprezentującej wykonawcę/



Rawa Mazowiecka, dnia 10.07.2019 r.

PRACOWNIA GEODEZYJ* 
Usługi Geodezyjne GEOMIEDZ..

Magdalena Michalska
PI.Piłsudskiego 12,96-200 Rawa Ma. 
NIP 8351559180 REGON 36021266. 

tel. 607-784-375

Henryk Piątkowski 
Wólka Strońska 

96-232 Wólka Strońska 
(współwłaściciel działki nr 40 we wsi 

Grabice)

Rejestr zgł.: GG.II.6640.908.2019

Zawiadomienie 

o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych-oraz przyjęcia granic-nieruchomości 
podlegającej podziałowi

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA 
Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności 
dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce 
ewidencyjnej Cielądz:

1) wznowienia zna ków granie*nych/ wyznaczę>nia punktów granicznych* określających ■ pr-zebieg 
n7nar-7ftRa mimprpm*ynndnipgi ai nvy— 

z—arfe——39----- HSłr—-4/5^—ustawy—z—dnia -17—maja—1989—a--------- Prawe—geodezyjne
i kartegr-aficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.-72-5 tj.);

2) ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami oznaczonymi numerem 75, 76 a działkami 
sąsiednimi - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.393 tj.);

3) przyjęcia granic nieruchomośei-podlegającej podziałowi-oznaczonej numerem.... - zgodnie z § 6
ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 gr-udnia 2004 r. w sprawie sposobu-itrybu dokonywania 
podziałów-nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 23-08-2019 r. 
w miejscowości Grabice na działkach nr 75,76 o godzinie 10.00.

W interesie Pana/Pani/Państwa/ jako współwłaściciela działki/działek nr 40 leży udział w ww. 
czynnościach.

Jednocześnie informuje się, że nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie 
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby 
deklarującej swój udział w tych czynnościach.

lalska
nr upr. 22742

/podpis osoby reprezentującej wykonawcę/



Rawa Mazowiecka, dnia 10.07.2019 r.

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA

Magdalena Michalska
PI.Piłsudskiego 12,96-200 Rawa Maz.
NIP 8351559180 REGON 360212660 

tel. 607-784-375

Zofia Piątkowska 
Wólka Strońska 

96-232 Wólka Strońska 
(współwłaściciel działki nr 40 we wsi 

Grabice)

Rejestr zgł.: GG.II.6640.908.2019

Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ 
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych-oraz przyjęcia granic nieruchomości

podlegającej podziałowi

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA 
Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności 
dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce 
ewidencyjnej Cielądz:

-1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznyeh^-okr-eślających przebieg 
granicy------pomiędzy------działką------ewidencyjną------oznaczoną------ numerem:------ —-------------zgodnie
z—art—39—ust—1/5*—ustawy—z—dnia—17—maja—1989—r--------- Prawo—geodezyjne
ł-kartografiezne (Dz. U. z 2019 r.-poz^725 tj.);

2) ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami oznaczonymi numerem 75, 76 a działkami 
sąsiednimi - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.393 tj.);

3) przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem.... - zgodnie z-§-6
ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 23-08-2019 r. 
w miejscowości Grabice na działkach nr 75,76 o godzinie 10.00.

W interesie Pana/Pani/Państwa/ jako współwłaściciela działki/działek nr 40 leży udział w ww. 
czynnościach.

Jednocześnie informuje się, że nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie 
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby
deklarującej swój udział w tych czynnościach.

GEODET/

mgr inż. MagdęlenMficfialska
nr upr. 22742

/podpis osoby reprezentującej wykonawcę/



Rawa Mazowiecka, dnia 10.07.2019 r.

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA

Magdalena Michalska
PI.Piłsudskiego 12,96-200 Rawa Maz
NIP 8351559180 REGON 360212660 

tel. 607-784-375

Józef Łukowski
Zalesie

(właściciel działki nr 42 we wsi Grabice)

Rejestrzgł.: GG.II.6640.908.2019

Zawiadomienie 

o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ 
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych-oraz przyjęcia granic nieruchomości 

podlegającej podziałowi

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA 
Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności 
dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce 
ewidencyjnej Cielądz:

1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg
granicy------pomiędzy------działką------ewidencyjną------oznaczoną------ numerem:------ —------------- zgodnie
i—art—39—ust—1/8^—ustawy—z—dnia—1?—maja—1989—n—-—Prawo—geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.-725 tj.);

2) ustalenia przebiegu granic pomiędzy działkami oznaczonymi numerem 75, 76 a działkami 
sąsiednimi - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.393 tj.);

■3j-przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem.... - zgodnie z § 6
ust. 4 rozporządzenia-Rady-Ministrów z dnia7-grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 23-08-2019 r. 
w miejscowości Grabice na działkach nr 75,76 o godzinie 10.00.

W interesie Pana/Pani/Państwa/ jako właściciela działki/działek nr 42 leży udział w ww. czynnościach.

Jednocześnie informuje się, że nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie 
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby 
deklarującej swój udział w tych czynnościach.

GEODETA

mgr inż. Magdglena^W
nr upr. 22742

/podpis osoby reprezentującej wykonawcę/


