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M}etel, 05.10.202 lr.

Właściciel/Władałący działki nr 635 w obrębie Kępie,
gmina CJleśriica( yv e`^iidencji gruntów i bud}mków

uóaiArriiomy dla d3idki nr 635 ło .,podrioł nieiistałony".

Z A _W I A D OHI E .N I E

ZĄtwiadzimlam, że dnia stlstopaAa 2021r. o gods.1}:00 w mią3ccMości Elęple g" Old"łca (dzLał*o
oĘnoeąoę.a "meg!ie-  S21f3 - obqęto iqTzqrowadzory pomiar nriązaąr z ustakĘniem

graric przedrnio4t:TwęJ dzlaŁkl w trybie przepisów § 31-33 RaĘpor€ądzenia Mir\istna RJozwoSu Regło"]nego Pmą}
i Tećhmlogi} z dria 27 t!peo 202lr. w sgpa.a:wie ęwidencól gntnLÓMr Ł budynków qhu. 202}  pz.1390 z późr\. zTd
`moricti3e   s"hó\ml  `hąR=nacaerie   pimkżdw   gTa"}cmrdi   w   tr}rtie   art.   39   Ustmor   Pt"w   Gwd©zqTw
€ KmwgrqftLme z dnla  17  n.ąjai  1989 .r.  CĘymości   tecl.tticzne będą `ąyŁoioiwaLi geodeci   fi"y „G€okart"  żn±.
Kam}l Kaputi.
Kierorinlqypracgeod"jnych:

•      Wdcław Kaąpencąt*rnr.ipm.tTtk:ń l7600
•      Lndan.Mqflainr.ĘprqiĄrrięń 42]3.

Strony pTa3ąme są o stgwięTiT.ictwo i.o żlalee Hr S2IJ3 od saon:3 pót"oc"d prąr 4n®4ac pmrioawd w
633h`w.wyęparidrid}.gtiztnie.

•,..,.,.,,   3,      "^      ,        +

lJWAb^i W wtąmi € zqgto±enteTn queriq wi"so SARS€oV-2, tióry wywołąłe chorobę COVIU19 tM[Óorm}€,
te  sO.ony  (żmriadoorime  o  cvNLmśchc*}  ±obmriązme  są  do  poinfiomo:was.ia  g€odcąr  ®r=ed  i\ąrĘMiae=o"37"
temlnem zaplar.o`.hanych  cą3mndid)  o zastosowonej  i.robec n}ch  kwQL"1ariTile,  albo  uzpsadnk"ym podęgrzEnl.i
zpkQheriia Ęub *onśokde = ooobą c*otq.
JednoąEśr\le ntóor"ą}e, ae iużd iqmlenbno quioą}a będdc dostiec&nym oisp"riedtheimlem nleobecnoścl
1 w ąwtązk.i z ęy" cąftndd usuną odrocżone 1 w takl€g ąytuaąl iigĘngąĘ nm.pr temltL
W tro*de `.qiŁm3ri"Ło cąunritid paa geodetę, smony zobowląm.€ są do za:char"loi .esz€lklch zzibQplGc3ti,
&godnle € oboidq€ięjąąri pT.płsiml w om zaikrieslc.
rddon 4o hriokt..€ S13-IQ®§ół

POucmm
ZawiadoTnicni właścicl€ti (}oo€LriĘącs}) nt€"chomości pros=eni sq o pttiyci€ w oznacetfrr}m tirminle z w§zelkŁmi
dokime"lami. ja*że "ogą być potrz€bri€ prĘi wtdariiu graTiic ich gruritów ont= dokumentami tażsanrości` W imięniu
osób nleob€cnyeh mosq wyst€poi.iać odpowiednio upowa±nleni pełzłorttocriięy.  UdEial w c=ąimaściach jesi w Łmeresie
pod"istów zi4r}qsamrch = ri€n.chomościami. Zgodrie z art. 39 wt. 3 orau! art` 32 wL3 Ustaw}r z dnia 17 ma:Ual989 r`
Pr®^io GeodeĘ)Ónc i Kar€ogrąfiane (DZ.U. = 2005r. Nr 24Qpoz. 2027) nŁeoLspmriedli..]ione i.lesta:włemiet"o imror\
rile wstrz3imiift cą3mnośd seodety.

-usmlęria pTz€bti!g.i gran\c dziot€* ®rider.ąórqnh dla celów ewidenęit grustów i budynkó": § 32 ust`  1 oraĘ raĘporząd=ęria
w prarie ewidenSł grmtiw i t}..d)mków = dhLa 27ąpca 202 [ r. z późridsąmri zrniana:mi.
-:ikzrr\owieniai maM`^r gTtLriłcm:yeh /  womacaen}a Smaml®riych &Łinfidrio w eridcr\ęji griir\tórw i  buąmhbw. purikĘów

graric#ych: art.39 \ist3  z dnla 17.OS 1989 r. PmiAro Gcodeqżjree i Ka..togrą/iarbe z późnle}sz}męi :iz:rnianaFnl.


