Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

Łódź , dnia 16.09.2019

MIERNICZY

miejscowość

mgr int. Andrzej Kurek
90-508 Łódź ul. Gdańska 112

ŻAK

NIP 726-122-81-77, REGON 471055667

STRZAŁKÓW

wykonawca prac geodezyinych

Wt.. SAMOIS, sąsiedniej dział ki
Nr rob. OD.6640.1909.2019

32 - obr. WŁYN ICE

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach WYZNACZENIA punktów granicznych
Zawiadamia się zgodnie z art.32, w związku z art.39 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne /j.t. Dz. U. z 2019
r. poz. 725, 730.!, że w dniu

22.10.2019r
o godzinie 9.00
ROZPOCZNĄ SIĘ CZYNNOŚCI
(od drogi asfaltowej, przy posesji: Kolonia Ojrzeń 37A)
WYZNACZENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH należących do nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako
działka:
276/4 (fragment od drogi asfaltowej Wygoda - Kol. Ojrzeń, w kierunku zachodnim)
- położona w obrębie GRZEBIEŃ, gmina RADOMSKO
Prosi się o przybycie właściciela lub pełnomocnika działki sąsiedniej wraz z dokumentami stwierdzającymi prawo do dział ki
CEODETA UPRAWNICNY
mgr Andrzej- .rek-Kokoonski
Nr u 13598
ZaIia 10 m.17
42..655-1.8.43.3
podpis geodety

Pouczenie:
Zawiadomieni właściciele / władający gruntami winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami pozwalającymi na
określenie pierwotnego położenia punktów granicznych.

UDZIAŁ W TYCH CZYNNOŚCIACH LEŻY W INTERESIE ZAWIADOMIONEGO PODMIOTU.
Zgodnie z art. 39 ust.3 ora art. 32 ust.3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne /j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730.
/ nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W imieniu osób nieobecnych mogą występować

ODPOWIEDNIO UPOWAŻNIENI PEŁNOMOCNICY.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są
wszystkie strony.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 603-982-031 - Andrzej Kurek
NA GRUNCIE W RAZIE OCZEKIWANIA - PRZEDŁUŻAJĄCE SI Ę CZYNNOŚCI NA SĄSIEDNICH DZIAŁKACH
- PROSIMY 0 KONTAKT TELEFONICZNY - j.w. 603-982-031

Usł ugi Geodezyjno-Kartograficzne

Łódź , dnia 16.09.2019

MIERNICZY

miejscowość

mgr int. Andrzej Kurek
90-508 Łódź ul. Gdańska 112

ALEKSY PIATKOWSKI

NIP 726-122-81-77, REGON 471055667

ORZECHÓW

wykonawca prac Reodezyinych

Wt. SAMOIS. sąsiedniej dział ki
Nr rob. OD.6640.1909.2019

1714 - obr. WŁYNICE

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach WYZNACZENIA punktów granicznych
Zawiadamia się zgodnie z art.32, w zwią zku z art.39 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne /j.t. Dz. U. z 2019
r. poz. 725, 730.!, że w dniu

22.10.2019r
o godzinie 9.00
ROZPOCZNĄ SIĘ CZYNNOŚCI
(od drogi asfaltowej, przy posesji: Kolonia Ojrzeń 37A)
WYZNACZENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH należących do nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako
działka:
276/4 (fragment od drogi asfaltowej Wygoda - Kol. Ojrzeń, w kierunku zachodnim)
- położona w obrębie GRZEBIEŃ, gmina RADOMSKO
Prosi się o przybycie właściciela lub pełnomocnika działki sąsiedniej wraz z dokumentami stwierdzającymi prawo do dział ki
CEODETA UPRAWNICNY
mgr ;n2. Andrzej

••=.k-lokoc,,t‚ski

Nr uppĄ1 3598
ul. żuraw
m 11187-63
Łóci ż. te 482 655podpis geodety

Pouczenie:
Zawiadomieni właściciele / władający gruntami winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami pozwalającymi na
określenie pierwotnego położ enia punktów granicznych.
UDZIAŁ W TYCH CZYNNOŚCIACH LEŻY W INTERESIE ZAWIADOMIONEGO PODMIOTU.
Zgodnie z art. 39 ust.3 ora art. 32 ust.3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne /j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730.
/ nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W imieniu osób nieobecnych mogą występować
ODPOWIEDNIO UPOWAŻNIENI PEŁNOMOCNICY.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są
wszystkie strony.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 603-982-031 - Andrzej Kurek
NA GRUNCIE W RAZIE OCZEKIWANIA - PRZEDŁUŻAJĄCE SI Ę CZYNNOŚCI NA SĄSIEDNICH DZIAŁKACH
- PROSIMY 0 KONTAKT TELEFONICZNY - j.w. 603-982-031

