Krapkowice 2021.08.30
STUDIO GEODEZJI GeoPasja
BOŻENA PYDYNOWSKA
47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego 1
geopasja.bozenapydynowska@wp.pl
tel. 695 579 705
Nr dziennika robót: GK.6640.1.3033.2021
PRZYWARA RÓŻA

ZAW IAD O M I E N I E
o czynnościach wznowienia znaków granicznych i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie art. 32 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
oraz z 2021r. poz. 922) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu
i trybu dokonywania podziałów(Dz. U. z 2004r. nr 268 poz. 2663)
oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1.3033.2021
Działając na podstawie zlecenia właściciela działki: 147/1 km. 6 obręb SZYDŁÓW , zawiadamiam
p. PRZYWARA RÓŻĘ, współwłaścicielkę dz. 146 km. 6 , że w dniu 2021.10.26 o godz. 11ºº we wsi Szydłów ( miejsce
spotkania Szydłów, ul. Opolska 20 ) zostaną przeprowadzone czynności wznowienie/ wyznaczenia znaków granicznych
jako :
Nr działki
Obręb
dz. 147/1 km. 6 Szydłów

Miejscowość
Szydłów

Ulica
Opolska

Nomenklatura
OP1O/00052404/6

z działkami sąsiednimi , w związku z powyższym jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach .
GEODETA UPRAWNIONY

Bożena Pydynowska
nr uprawnienia 13300
zak. 1,2

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być
potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio
upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego , małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są
wszystkie strony. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020 , poz.
2052, tekst jednolity. z późniejszymi zmianamiDz. U. z 2020 , poz. 2052, tekst jednolity. z późniejszymi zmianami ) nie usprawiedliwione
niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności.
W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony , geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia
pełnomocnika – nie dłużej niż na okres jednego miesiąca.

Krapkowice 2021.08.30
STUDIO GEODEZJI GeoPasja
BOŻENA PYDYNOWSKA
47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego 1
geopasja.bozenapydynowska@wp.pl
tel. 695 579 705
Nr dziennika robót: GK.6640.1.3033.2021
OLBRICH ZUZANNA

ZAW IAD O M I E N I E
o czynnościach wznowienia znaków granicznych i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie art. 32 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
oraz z 2021r. poz. 922) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu
i trybu dokonywania podziałów(Dz. U. z 2004r. nr 268 poz. 2663)
oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1.3033.2021
Działając na podstawie zlecenia właściciela działki: 147/1 km. 6 obręb SZYDŁÓW , zawiadamiam
p. OLBRICH ZUZANNĘ, współwłaścicielkę dz. 146 km. 6 , że w dniu 2021.10.26 o godz. 11ºº we wsi Szydłów ( miejsce
spotkania Szydłów, ul. Opolska 20 ) zostaną przeprowadzone czynności wznowienie/ wyznaczenia znaków granicznych
jako :
Nr działki
Obręb
dz. 147/1 km. 6 Szydłów

Miejscowość
Szydłów

Ulica
Opolska

Nomenklatura
OP1O/00052404/6

z działkami sąsiednimi , w związku z powyższym jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach .
GEODETA UPRAWNIONY

Bożena Pydynowska
nr uprawnienia 13300
zak. 1,2
Elektronicznie

podpisany przez
Bożena
Bożena Pydynowska
Pydynowska Data: 2021.09.02
10:07:42 +02'00'

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być
potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio
upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego , małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są
wszystkie strony. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020 , poz.
2052, tekst jednolity. z późniejszymi zmianamiDz. U. z 2020 , poz. 2052, tekst jednolity. z późniejszymi zmianami ) nie usprawiedliwione
niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności.
W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony , geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia
pełnomocnika – nie dłużej niż na okres jednego miesiąca.

Krapkowice 2021.08.30
STUDIO GEODEZJI GeoPasja
BOŻENA PYDYNOWSKA
47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego 1
geopasja.bozenapydynowska@wp.pl
tel. 695 579 705
Nr dziennika robót: GK.6640.1.3033.2021
OLBRICH KATARZYNA

ZAW IAD O M I E N I E
o czynnościach wznowienia znaków granicznych i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie art. 32 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
oraz z 2021r. poz. 922) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu
i trybu dokonywania podziałów(Dz. U. z 2004r. nr 268 poz. 2663)
oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1.3033.2021
Działając na podstawie zlecenia właściciela działki: 147/1 km. 6 obręb SZYDŁÓW , zawiadamiam
p. OLBRICH KATARZYNĘ, współwłaścicielkę dz. 146 km. 6 , że w dniu 2021.10.26 o godz. 11ºº we wsi Szydłów
( miejsce spotkania Szydłów, ul. Opolska 20 ) zostaną przeprowadzone czynności wznowienie/ wyznaczenia znaków
granicznych jako :
Nr działki
Obręb
dz. 147/1 km. 6 Szydłów

Miejscowość
Szydłów

Ulica
Opolska

Nomenklatura
OP1O/00052404/6

z działkami sąsiednimi , w związku z powyższym jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach .
GEODETA UPRAWNIONY

Bożena Pydynowska
nr uprawnienia 13300
zak. 1,2

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być
potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio
upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego , małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są
wszystkie strony. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020 , poz.
2052, tekst jednolity. z późniejszymi zmianamiDz. U. z 2020 , poz. 2052, tekst jednolity. z późniejszymi zmianami ) nie usprawiedliwione
niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności.
W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony , geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia
pełnomocnika – nie dłużej niż na okres jednego miesiąca.

