
Grodzisk Mazowiecki, dnia 04.05. 2021 r. 

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 
Krzysztof Iwańsk i 

ZIMNA WODA 3, 96-323 Osuchów 
NIP 838-106-67-20, regon 75006369 

Tel. 602-559-295 upr. 14487 

ZAWIADOMIENIE 
O podjęciu czynności wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio 

w ewidencji gruntów i budynków 

na podslawie art. 39 uslawy z dnia 17 maja 1969 r. - Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Ieksl jedn.: Dz. U. z 201 9 r., poz. 725 ze zm.) 
mając na uwadze § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. - W sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Ieksl jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 393 ze zm.) 

Działając na podstawie zlecenia właścicieli działek ewidencyjnych nr 302, 553/1 , 553/2, 554, 555, 
położonych w obrębie Budy Grzybek gm. Jaktorów dotyczącego wyznaczenia przebiegu granic, w 
oparciu o zgłoszenie pracy geodezyjnej PODGiK 6640.1633.2021 , zawiadamiam, że : 

w dniu 26.05.2021 r. o godzinie 9.30 

zostaną przeprowadzone na w/w działkach , czynności wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych 
uprzednio w ewidencji gruntów. 
Powyższe działania zmierzają do wyznaczenia przebiegu granic pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 
302,553/1,55/3, 554, 555 a sąsiednimi działkami ewidencyjnymi nr 551,558,301, które według zapisów 
ewidencji gruntów i budynków stanowią grunty orne . 

W związku z powyższym, niniejszym zapraszam właścicieli, użytkowników wieczystych lub władających 
wyżej wymienionych działek ewidencyjnych 551, 558, 301 położonych w obrębie Budy Grzybek gmina 
Jaktorów do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Pouczenie: 

. Krzysztof I ań i 
tel. 0-602 
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Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkinn dokumentami, 
jakie mogą być potrzebne przy wyznaczaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości . 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy . 

W przypadku współwłasności , współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikiem 
postępowania są wszystkie strony. 
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tekstjedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.): 
- nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety 
- w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody 
lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca 


