PODG IK. 6640.4320.2020

ZAWIADOMIENIE

o

czynnościach

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
i wyznaczenia punktów granicznych

Działając

na podstawie zlecenia Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą pl7y ul.
30 oraz pl7episów art. 39 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (
Dz. U. 2020.0.2052) oraz §38 i §39 Rozpol7ądzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w
sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r (Dz. U. z 2019r, poz. 393 z późn o zm)
Pl7edsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Kartograficznych "GIEŁDA" 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego
21m.2, tel. 759-92-08, 602-218-194, upl7ejmie zawiadamia, że w dniu 17.06.2021 r. odbędzie się ustalenie
pl7ebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 269/1, 269/2, 269/3
położonych we wsi Odrano Wola gm. Grodzisk Mazowiecki z działkami sąsiednimi:
Kościuszki

1) działki ewid.nr 376, 377, 380 o godz. 10:00 - właściciel Parol Rafał
2) działki ewid nr 379 o godz. 10:30 - właściciel Dolecka Bogumiła
3) działki ewid nr 289 o godz. 10:45 - właściciel Miel7ejewski Władysław
4) działki ewid nr 249/5, 295/2 o godz. 11:00 - właściciel Nowak Małgol7ata
5) działki ewid. nr 249/3,295/10 godz. 11:00 - właściciel Samoraj Piotr
6) działki ewid. nr 286/16 o godz. 11:15 - właściciele Kofmehl Małgol7ata, Szamborski Maciej
7) działki ewid. nr 230 o godz. 11:45 - właściciele Sujka Bogusław, Sujka Ewa
8) działki ewid. nr 281/1 o godz. 12:00 - właściciele Ociesa Sławomir Władysław, ' Ociesa Elżbieta
9) działki ewid. nr 278/1 o godz. 12:15 - właściciele Dudzik Tomasz, Dudzik Agnieszka, Dudzik Bożena
10) działki ewid. nr 221 o godz. 12:30 - właściciel Poltexpol Sp. zO.O.
11) działki ewid. nr 220 o godz. 12:45 - właściciel Turlejska Renata
12) działki e wid. nr 217/3, 273/2 o godz. 13:15 - właściciel Puchaiska Jadwiga
13) działki ewid. nr 217/5 o godz. 13:15 - właściciel Boniecka Genowefa

W związku z powyższym, jako

właścicieli

zapraszam do

wzięcia udziału

w opisanych

czynnościach.

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) nieruchomości proszeni są o pl7ybycie w oznaczonym terminie
i miejscu ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potl7ebne pl7y wykonaniu czynności pl7yjęcia granic
oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstl7ymuje czynności geodety.
W pl7ypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstl7ymuje czynności do czasu ustania
pl7eszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca
(art. 32 z ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020.0.2052).
W sytuacji niemożności wzięcia udziału w ww. czynnościach pl7ez właściciela nieruchomości w jego imieniu
może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem.
Informacji i

wyjaśnień

udziela :

Stanisław

Miszkurka tel. 602 218 194

Kierownili
' prac:
GEODETA U RAWNIONY
inż . Stanisla Miszkurka
Św' dectwo
Pi nr 499
tel. 2 759-92-08, 02 18194

