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Żyrardów dn. 12.11.2020r. 

ZA WlADOMIENIE 
o czynnościach geodezyjnych: 

1. wznowienia znaków granicznych 
2. wyznaczenia punktów granicznych 
3. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyj nych 

Działając na podstawie zlecenia właścicie laIii n i eruchomośc i położonej przy ulicy Zaścianek 
nr 3 w Grodzisku Mazowieckim w związku z wykonywaniem czynności geodezyjnych 
okr~~o_nycb w ~,!?ktac~;łr1 zawiada r~r~:ana:;~ iąo·o t ~?': .~. ~:r-~ . :f. <;-o :~~ • . 

:::::::::::: : f:;;{~Stt;: :: : .... if..~ .. ~;;~0,;:.:.; ........................................ ........... ................ ~:::::: ::: : :: 
że w dniu 18 grudnia 2020 o godz. 14:00 przy ulicy Zaścianek nr 3 w Grodzisku 
Mazowieckim nastąpią czynności geodezyjne określone w punktach l, 2, 3 dla 
nieruchomości oznaczone jw ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 68 
(w obr. 0065). 

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

Zawiadomieni właśc ic iele I władający I gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wykonywaniu czynności 
geodezyjnych wykazanych w punktach 1, 2,3 wraz z dokumentami tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 
Osoby upoważnione przez wlaściciela lub wladającego daną nieruchomością, do 
reprezentowania Go podczas czynności określonych w punktach powyżej, 

zobowiązane są do przedstawienia i przekazania na gruncie imiennego 
upoważnienia. 
W przypadku współwłasności , współużytkowania wieczystego, małżeńsk i ej wspóhvłasności 

ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony. 
Zgodnie z art. 32 ust. l oraz z art. 32 ust. 3 i art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne I Dz. U. z 2020r. poz. 27 z pozn . zm. I 
nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności odety. 
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