
Wymysły  24-09-2020

Usługi Geodezyjne Stanisław Liwski
ul Limonkowa 39 , 05-180 Wymysły
tel 600 887 847

 Nr upr. zawod. 7775 ,zakres 1 i 2  pomiary sytuacyjno - wysokościowe ,realizacyjne i inwentaryzacyjne , 
rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 DZ/KERG: PODGiK.6641.1824.2020

SPADKOBIERCY IRENY  BAGIŃSKIEJ
              zamieszkałej ostatnio według danych ewidncji gruntów

05-170 TRĘBKI NOWE  96
 

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

   Na podstawie Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454); § 6 
ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu 
(Dz. U. Nr 268 Poz. 2663) oraz upoważnienia  Nr Bogdana Markiewicza własciciela działki 129/1 do 
wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji gruntów i budynków uprzejmie 
zawiadamiam, że w dniu  26-10-2020 w m. TRĘBKI  NOWE odbędzie się ustalenie granic działki / 
działek :
 
Nr działki Obręb Miejscowość Ulica Nomenklatura
129/1 TRĘBKI 

NOWE
TRĘBKI NOWE KW WA1N/00043934

  Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w TRĘBKI  NOWE o godz. 10,00 
  W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swego przedstawiciela.
  Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w 
przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie.
  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
  Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic 
działek ewidencyjnych

Stanisław Liwski
tel 600 887 847     



Wymysły  24-09-2020

Usługi Geodezyjne Stanisław Liwski
ul Limonkowa 39 , 05-180 Wymysły
tel 600 887 847

 Nr upr. zawod. 7775 ,zakres 1 i 2  pomiary sytuacyjno - wysokościowe ,realizacyjne i inwentaryzacyjne , 
rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 DZ/KERG: PODGiK.6641.1824.2020

SPADKOBIERCY
JOANNY SKOTAK

zamieszkałej ostatnio według danych ewidncji gruntów
05-142 ZŁOTOPOLICE 5

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

   Na podstawie Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454); § 6 
ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu 
(Dz. U. Nr 268 Poz. 2663) oraz upoważnienia  Nr Bogdana Markiewicza własciciela działki 129/1 do 
wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji gruntów i budynków uprzejmie 
zawiadamiam, że w dniu  26-10-2020 w m. TRĘBKI  NOWE odbędzie się ustalenie granic działki / 
działek :
 
Nr działki Obręb Miejscowość Ulica Nomenklatura
129/1 TRĘBKI 

NOWE
TRĘBKI NOWE KW WA1N/00043934

  Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w TRĘBKI  NOWE o godz. 10,00 
  W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swego przedstawiciela.
  Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w 
przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie.
  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
  Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic 
działek ewidencyjnych

Stanisław Liwski
tel 600 887 847     



Wymysły  24-09-2020

Usługi Geodezyjne Stanisław Liwski
ul Limonkowa 39 , 05-180 Wymysły
tel 600 887 847

 Nr upr. zawod. 7775 ,zakres 1 i 2  pomiary sytuacyjno - wysokościowe ,realizacyjne i inwentaryzacyjne , 
rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 DZ/KERG: PODGiK.6641.1824.2020

SPADKOBIERCY
STANISŁAWa  GROCHOWSKIEGO

zamieszkałego ostatnio według danych ewidncji gruntów
05-170 TRĘBKI NOWE    106

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

   Na podstawie Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454); § 6 
ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu 
(Dz. U. Nr 268 Poz. 2663) oraz upoważnienia  Nr Bogdana Markiewicza własciciela działki 129/1 do 
wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji gruntów i budynków uprzejmie 
zawiadamiam, że w dniu  26-10-2020 w m. TRĘBKI  NOWE odbędzie się ustalenie granic działki / 
działek :
 
Nr działki Obręb Miejscowość Ulica Nomenklatura
129/1 TRĘBKI 

NOWE
TRĘBKI NOWE KW WA1N/00043934

  Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w TRĘBKI  NOWE o godz. 10,00 
  W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swego przedstawiciela.
  Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w 
przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie.
  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
  Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic 
działek ewidencyjnych

Stanisław Liwski
tel 600 887 847     



Wymysły  24-09-2020

Usługi Geodezyjne Stanisław Liwski
ul Limonkowa 39 , 05-180 Wymysły
tel 600 887 847

 Nr upr. zawod. 7775 ,zakres 1 i 2  pomiary sytuacyjno - wysokościowe ,realizacyjne i inwentaryzacyjne , 
rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 DZ/KERG: PODGiK.6641.1824.2020

SPADKOBIERCY
ZDZISŁAWA SKOTAKA

zamieszkałego ostatnio według danych ewidncji gruntów
05-142 ZŁOTOPOLICE 5

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

   Na podstawie Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454); § 6 
ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu 
(Dz. U. Nr 268 Poz. 2663) oraz upoważnienia  Nr Bogdana Markiewicza własciciela działki 129/1 do 
wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją  ewidencji gruntów i budynków uprzejmie 
zawiadamiam, że w dniu  26-10-2020 w m. TRĘBKI  NOWE odbędzie się ustalenie granic działki / 
działek :
 
Nr działki Obręb Miejscowość Ulica Nomenklatura
129/1 TRĘBKI 

NOWE
TRĘBKI NOWE KW WA1N/00043934

  Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w TRĘBKI  NOWE o godz. 10,00 
  W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swego przedstawiciela.
  Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w 
przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie.
  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
  Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic 
działek ewidencyjnych

Stanisław Liwski
tel 600 887 847     


