
PODGIK. 6640.3138.2018 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic iliiałek ewidencyjnych 

i wyznaczenia punktów granicznych 

Działając na pOdstawie zlecenia Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie przy ul . 
• 

Jagiellońskiej 26 oraz przepisów arf. 39 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. poz. 520 z 2015) oraz §38 i §39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001r (Dz. U. z 2016r, poz. 1034 z póżn. zm) 
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Kartograficznych "GIEŁDA" 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 
21m.2, tel. 759-92-08, 602-218-194, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26.06.2019r odbędzie się ustalenie 
przebiegu granic i wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych polożonych we wsi 
Bartoszówka gm. Żabia Wola z działkami sąsiednimi: 
1) działki ewid. nr 2 o godz. 10.30 - władanie samoistne Skarb Państwa, trwały zarząd Cmentarz 
Prawosławny 

2) działek ewid. nr 11, 33 o godz. 11.45 - właściciele Bronisław Ślesiński, Wiktoria Ślesińska 
3) działki ewid. 109 o godz. 15:00 - właściciele Maria Marzena Gadomska, Andrzej Jerzy Gadomski 

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

POUCZENIE 

Zawiadomienie właściciele (władający) nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie i miejscu ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wykonaniu czynności 
przyjęcia granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 
W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu 
ustania przeszkody 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. poz. 520 z 2015)) . 
W sytuacji niemożności wzięcia udziału w ww. czynnościach przez właściciela nieruchomości w jego 

imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem. 

Informacji i wyjaśnień udziela : Stanisław Miszkurka tel. 602218194 

Kierownik prac: 
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