
 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

125/2 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 125/2 z działkami 125/1, 48, 124, 128/3 o godzinie 12:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

102/1 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 102/1 z działkami 98, 103 o godzinie 10:30 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

116/2 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 116/2 z działkami 116/1, 124, 128/3 o godzinie 12:45 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

125/1 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 125/1 z działkami 125/2, 48, 128/3 o godzinie 12:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

22 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 22 z działkami 39, 21, 23 o godzinie 09:45 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

106 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 106 z działkami 98, 103, 48 o godzinie 10:30 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

23 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 23 z działkami 39, 21, 22 o godzinie 09:45 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

116/2 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 116/2 z działkami 116/1, 124, 128/3 o godzinie 12:45 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

116/1 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 116/1 z działkami 116/2, 128/3 o godzinie 12:45 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

183/4 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 183/4 z działkami 184/1, 183/3, 184/2 o godzinie 15:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

163/2 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 163/2 z działkami 151/2, 157/1, 163/1, 157/2 o godzinie 14:15 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

103 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 103 z działkami 102/1, 98, 106, 48 o godzinie 10:30 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

106 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 106 z działkami 98, 103, 48 o godzinie 10:30 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

124 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 124 z działkami 125/2, 116/2, 128/3 o godzinie 12:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

124 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 124 z działkami 125/2, 116/2, 128/3 o godzinie 12:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

116/2 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 116/2 z działkami 116/1, 124, 128/3 o godzinie 12:45 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

124 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 124 z działkami 125/2, 116/2, 128/3 o godzinie 12:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

58 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 58 z działkami 59/3, 159 o godzinie 09:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

116/2 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 116/2 z działkami 116/1, 124, 128/3 o godzinie 12:45 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

124 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 124 z działkami 125/2, 116/2, 128/3 o godzinie 12:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

157/2 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 157/2 z działkami 151/2, 157/1, 163/1, 163/2 o godzinie 14:15 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

246 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 246 z działkami 247 o godzinie 13:30 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

58 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 58 z działkami 59/3, 159 o godzinie 09:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

22 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 22 z działkami 39, 21, 23 o godzinie 09:45 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

184/2 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 184/2 z działkami 183/4, 184/1, 183/3 o godzinie 15:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

125/2 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 125/2 z działkami 125/1, 48, 124, 128/3 o godzinie 12:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

59/2 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 59/2 z działkami 59/3, 159 o godzinie 09:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

59/3 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 59/3 z działkami 58, 59/2, 159 o godzinie 09:00 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

23 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 23 z działkami 39, 21, 22 o godzinie 09:45 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

116/2 

położonej w obrębie Budy Słodkowskie 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 116/2 z działkami 116/1, 124, 128/3 o godzinie 12:45 

położonych w obrębie Budy Słodkowskie 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

1/1 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 1/1 z działkami 1/5, 2, 5157/2 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

1/1 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 1/1 z działkami 1/5, 2, 5157/2 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

1/5 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 1/5 z działkami 2, 1/1 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

1/5 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 1/5 z działkami 2, 1/1 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

11 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 11 z działkami 8, 2, 152 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

2 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 2 z działkami 11, 8, 1/5, 1/1, 5157/2 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

2 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 2 z działkami 11, 8, 1/5, 1/1, 5157/2 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

21 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 21 z działkami 152, 22, 153 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

22 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 22 z działkami 152, 21, 153 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

22 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 22 z działkami 152, 21, 153 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

25 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 25 z działkami 26, 152, 153 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

26 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 26 z działkami 25, 152, 153 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

73/1 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 73/1 z działkami 72, 74, 165 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

8 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 8 z działkami 11, 2, 152 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

8 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 8 z działkami 11, 2, 152 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

8 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 8 z działkami 11, 2, 152 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

85/2 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 85/2 z działkami 86/2, 86/1 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

86/1 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 86/1 z działkami 87, 86/2, 85/2 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

86/2 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 86/2 z działkami 87, 85/2, 86/1 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

87 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 87 z działkami 86/2, 86/1 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

1/1 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 1/1 z działkami 1/5, 2, 5157/2 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

1/5 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 1/5 z działkami 2, 1/1 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

2 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 2 z działkami 11, 8, 1/5, 1/1, 5157/2 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

26 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 26 z działkami 25, 152, 153 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

85/2 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 85/2 z działkami 86/2, 86/1 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

86/2 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 20 marca 2018 r. działka 86/2 z działkami 87, 85/2, 86/1 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

5154/2 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 5154/2 z działkami 74, 180, 165 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

5157/2 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 5157/2 z działkami 2, 1/1 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

72 

położonej w obrębie Wrząca 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 72 z działkami 73/1, 165 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Wrząca 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

114/1 

położonej w obrębie Albertów 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 114/1 z działkami 83, 115, 147 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Albertów 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

115 

położonej w obrębie Albertów 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 115 z działkami 114/1, 83, 116, 147 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Albertów 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

116 

położonej w obrębie Albertów 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 116 z działkami 83, 117, 115, 147 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Albertów 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

116 

położonej w obrębie Albertów 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 116 z działkami 83, 117, 115, 147 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Albertów 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

117 

położonej w obrębie Albertów 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 117 z działkami 83, 116, 147 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Albertów 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

149 

położonej w obrębie Albertów 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 149 z działkami 147, 166, 159 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Albertów 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

164/1 

położonej w obrębie Albertów 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 164/1 z działkami 212, 208, 147 o godzinie 11:00 

położonych w obrębie Albertów 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

166 

położonej w obrębie Albertów 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 166 z działkami 147, 149, 159 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Albertów 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

208 

położonej w obrębie Albertów 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 208 z działkami 164/1, 212, 147 o godzinie 11:00 

położonych w obrębie Albertów 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

115 

położonej w obrębie Albertów 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 115 z działkami 114/1, 83, 116, 147 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Albertów 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

116 

położonej w obrębie Albertów 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 116 z działkami 83, 117, 115, 147 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Albertów 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

166 

położonej w obrębie Albertów 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 19 marca 2018 r. działka 166 z działkami 147, 149, 159 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Albertów 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

580/3 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 580/3 z działkami 584, 580/8 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

42 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 42 z działkami 31, 41, 274/2 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

601 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 601 z działkami 598, 600, 577/2 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

817/11 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 817/11 z działkami 817/12, 816, 815 o godzinie 14:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

817/12 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 817/12 z działkami 817/11, 816 o godzinie 14:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

826 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 826 z działkami 827, 825, 815 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

263 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 263 z działkami 261, 260, 274/4, 264 o godzinie 11:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

817/11 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 817/11 z działkami 817/12, 816, 815 o godzinie 14:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

586/6 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 586/6 z działkami 587, 590 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

297 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 297 z działkami 296, 300/2, 298, 982 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

226 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 226 z działkami 225, 215, 274/2 o godzinie 09:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

590 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 590 z działkami 586/6, 577/2, 587, 589 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

593/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 593/2 z działkami 593/4 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

992 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 992 z działkami 995, 993, 638 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

580/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 580/1 z działkami 580/8, 577/2 o godzinie 11:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

584 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 584 z działkami 580/3, 580/8, 577/2 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

97 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 97 z działkami 96, 102, 274/2, 33 o godzinie 11:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

145 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 145 z działkami 106, 150, 274/2 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

188 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 188 z działkami 189, 185, 140, 274/2 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

834 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 834 z działkami 830 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

300/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 300/1 z działkami 300/2, 298 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

993 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 993 z działkami 995, 992, 638 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

265/3 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 265/3 z działkami 265/6, 274/4 o godzinie 12:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

300/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 300/2 z działkami 300/1, 296, 297, 298 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

366/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 366/2 z działkami 338, 335/2, 977 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

19 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 19 z działkami 20, 18 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

298 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 298 z działkami 300/1, 300/2, 297, 982 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

604 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 604 z działkami 603, 977 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

771/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 771/1 z działkami 771/27, 771/25, 771/15, 771/9 o godzinie 

11:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

825 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 825 z działkami 827, 826, 815, 824, 823 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

1000 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 1000 z działkami 612/3, 612/2, 1001, 575/2 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

263 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 263 z działkami 261, 260, 274/4, 264 o godzinie 11:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

590 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 590 z działkami 586/6, 577/2, 587, 589 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

593/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 593/2 z działkami 593/4 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

827 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 827 z działkami 826, 825, 815 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

261 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 261 z działkami 260, 274/4, 263 o godzinie 11:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

998 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 998 z działkami 999, 612/3, 575/2 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

189 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 189 z działkami 192, 188, 140, 274/2 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

604 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 604 z działkami 603, 977 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

61 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 61 z działkami 274/2, 33, 68 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

102 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 102 z działkami 97, 274/2, 33 o godzinie 11:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

168/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 168/2 z działkami 169, 106, 274/2 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

586/6 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 586/6 z działkami 587, 590 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

157 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 157 z działkami 156, 106, 274/2 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

162 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 162 z działkami 163, 106, 274/2 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

999 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 999 z działkami 998, 612/3, 575/2 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

297 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 297 z działkami 296, 300/2, 298, 982 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

192 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 192 z działkami 189, 140, 274/2 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

61 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 61 z działkami 274/2, 33, 68 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

597 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 597 z działkami 638, 598, 577/2 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

771/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 771/1 z działkami 771/27, 771/25, 771/15, 771/9 o godzinie 

11:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

598 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 598 z działkami 638, 597, 601, 600, 577/2 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

26/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 26/1 z działkami 25, 274/2 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

990 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 990 z działkami 991, 995, 638, 575/2 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

612/3 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 612/3 z działkami 996, 997, 998, 999, 612/2, 1001, 1000 o 

godzinie 14:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

997 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 997 z działkami 996, 612/3, 575/2 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

156 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 156 z działkami 151/2, 157, 106, 274/2 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

996 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 996 z działkami 997, 612/3, 575/2 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

986 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 986 z działkami 578/4, 579 o godzinie 11:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

174 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 174 z działkami 169, 175, 106, 274/2 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

296 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 296 z działkami 300/2, 297, 982 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

331/3 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 331/3 z działkami 334/3, 330, 977 o godzinie 11:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

334/3 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 334/3 z działkami 331/3, 330 o godzinie 11:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

205 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 205 z działkami 140, 204, 274/2 o godzinie 09:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

609/11 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 609/11 z działkami 609/20, 609/5, 609/12 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

600 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 600 z działkami 598, 601, 577/2 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

19 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 19 z działkami 20, 18 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

193/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 193/2 z działkami 193/3, 193/1, 196 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

193/3 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 193/3 z działkami 193/1, 193/2, 196, 274/2 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

193/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 193/1 z działkami 140, 193/3, 193/2, 196 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

330 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 330 z działkami 334/3, 331/3, 977 o godzinie 11:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

598 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 598 z działkami 638, 597, 601, 600, 577/2 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

992 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 992 z działkami 995, 993, 638 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

263 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 263 z działkami 261, 260, 274/4, 264 o godzinie 11:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

993 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 993 z działkami 995, 992, 638 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

993 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 993 z działkami 995, 992, 638 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

825 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 825 z działkami 827, 826, 815, 824, 823 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

827 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 827 z działkami 826, 825, 815 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

263 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 263 z działkami 261, 260, 274/4, 264 o godzinie 11:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

335/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 335/2 z działkami 338, 366/2, 977 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

1001 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 1001 z działkami 612/3, 612/2, 1000, 575/2 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

612/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 612/2 z działkami 612/3, 1001, 1000 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

991 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 991 z działkami 990, 995, 638 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

116 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 116 z działkami 114, 121/1, 121/2, 274/2 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

902 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 28 marca 2018 r. działka 902 z działkami 897/2, 897/1 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

25 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 25 z działkami 974, 973, 26/1, 274/2 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

966 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 28 marca 2018 r. działka 966 z działkami 904, 961 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

180 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 180 z działkami 175, 106 o godzinie 11:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

121/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 121/1 z działkami 116, 121/2, 274/2 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

121/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 121/2 z działkami 114, 116, 121/1 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

264 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 264 z działkami 274/4, 263 o godzinie 12:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

204 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 204 z działkami 140, 205, 274/2 o godzinie 09:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

1001 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 1001 z działkami 612/3, 612/2, 1000, 575/2 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

612/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 612/2 z działkami 612/3, 1001, 1000 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

609/11 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 609/11 z działkami 609/20, 609/5, 609/12 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

986 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 986 z działkami 578/4, 579 o godzinie 11:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

578/4 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 578/4 z działkami 986, 579, 577/2 o godzinie 11:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

402 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 402 z działkami 329, 400, 403, 274/2 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

338 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 338 z działkami 335/2, 366/2 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

265/6 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 265/6 z działkami 265/3, 274/4 o godzinie 12:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

169 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 169 z działkami 168/2, 174, 106, 274/2 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

260 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 260 z działkami 261, 263 o godzinie 11:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

601 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 601 z działkami 598, 600, 577/2 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

998 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 998 z działkami 999, 612/3, 575/2 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

897/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 28 marca 2018 r. działka 897/1 z działkami 900, 897/2, 902 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

900 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 28 marca 2018 r. działka 900 z działkami 897/2, 897/1 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

150 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 150 z działkami 106, 145, 274/2 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

961 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 28 marca 2018 r. działka 961 z działkami 904, 966 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

175 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 175 z działkami 180, 174, 106, 274/2 o godzinie 11:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

403 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 403 z działkami 400, 402, 274/2 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

226 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 226 z działkami 225, 215, 274/2 o godzinie 09:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

18 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 18 z działkami 20, 19 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

580/8 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 580/8 z działkami 580/3, 584, 580/1, 577/2 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

580/3 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 580/3 z działkami 584, 580/8 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

584 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 584 z działkami 580/3, 580/8, 577/2 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

145 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 145 z działkami 106, 150, 274/2 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

771/25 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 771/25 z działkami 771/27, 771/1, 771/9 o godzinie 11:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

771/9 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 771/9 z działkami 771/27, 771/25, 771/1, 771/15 o godzinie 

11:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

887 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 28 marca 2018 r. działka 887 z działkami 888, 886 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

192 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 192 z działkami 189, 140, 274/2 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

609/5 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 609/5 z działkami 609/11, 609/12 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

604 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 604 z działkami 603, 977 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

30 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 30 z działkami 31, 41, 274/2 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

205 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 205 z działkami 140, 204, 274/2 o godzinie 09:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

816 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 816 z działkami 817/12, 817/11, 815 o godzinie 14:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

193/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 193/1 z działkami 140, 193/3, 193/2, 196 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

609/12 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 609/12 z działkami 609/20, 609/11, 609/5 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

609/5 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 609/5 z działkami 609/11, 609/12 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

896 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 28 marca 2018 r. działka 896 z działkami 901 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

897/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 28 marca 2018 r. działka 897/2 z działkami 901, 900, 902, 897/1 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

771/25 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 771/25 z działkami 771/27, 771/1, 771/9 o godzinie 11:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

771/9 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 771/9 z działkami 771/27, 771/25, 771/1, 771/15 o godzinie 

11:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

266 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 266 z działkami 267, 274/4 o godzinie 13:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

267 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 267 z działkami 266, 274/4 o godzinie 13:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

826 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 826 z działkami 827, 825, 815 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

580/8 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 580/8 z działkami 580/3, 584, 580/1, 577/2 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

163 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 163 z działkami 168/1, 162, 106, 274/2 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

168/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 168/1 z działkami 163, 106 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

196 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 196 z działkami 140, 193/3, 193/1, 193/2, 274/2 o godzinie 

08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

175 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 175 z działkami 180, 174, 106, 274/2 o godzinie 11:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

587 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 587 z działkami 586/6, 589, 590 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

991 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 991 z działkami 990, 995, 638 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

625/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 28 marca 2018 r. działka 625/1 z działkami 626, 623, 624 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

626 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 28 marca 2018 r. działka 626 z działkami 623, 625/1 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

157 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 157 z działkami 156, 106, 274/2 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

162 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 162 z działkami 163, 106, 274/2 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

42 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 42 z działkami 31, 41, 274/2 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

593/4 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 593/4 z działkami 593/2 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

1001 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 1001 z działkami 612/3, 612/2, 1000, 575/2 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

612/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 612/2 z działkami 612/3, 1001, 1000 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

603 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 603 z działkami 604, 977 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

999 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 999 z działkami 998, 612/3, 575/2 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

996 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 996 z działkami 997, 612/3, 575/2 o godzinie 14:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

475 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 475 z działkami 449, 482, 274/2 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

30 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 30 z działkami 31, 41, 274/2 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

68 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 68 z działkami 274/2, 33, 61 o godzinie 10:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

185 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 185 z działkami 188, 140, 274/2 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

600 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 600 z działkami 598, 601, 577/2 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

151/2 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 151/2 z działkami 156, 106, 274/2 o godzinie 14:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

990 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 990 z działkami 991, 995, 638, 575/2 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

1000 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 1000 z działkami 612/3, 612/2, 1001, 575/2 o godzinie 15:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

180 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 180 z działkami 175, 106 o godzinie 11:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

587 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 587 z działkami 586/6, 589, 590 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

163 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 163 z działkami 168/1, 162, 106, 274/2 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

168/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 168/1 z działkami 163, 106 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

580/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 580/1 z działkami 580/8, 577/2 o godzinie 11:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

825 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 825 z działkami 827, 826, 815, 824, 823 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

96 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 96 z działkami 97, 274/2, 33 o godzinie 11:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

579 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 27 marca 2018 r. działka 579 z działkami 986, 578/4, 577/2 o godzinie 11:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

482 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 482 z działkami 449, 475, 274/2 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

263 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 263 z działkami 261, 260, 274/4, 264 o godzinie 11:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

188 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 188 z działkami 189, 185, 140, 274/2 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

821/3 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 821/3 z działkami 823, 822 o godzinie 15:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

822 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 822 z działkami 821/3, 823 o godzinie 15:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

824 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 824 z działkami 825, 815, 823 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

402 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 402 z działkami 329, 400, 403, 274/2 o godzinie 12:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

225 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 23 marca 2018 r. działka 225 z działkami 226, 215, 274/2 o godzinie 09:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

26/1 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 26/1 z działkami 25, 274/2 o godzinie 08:45 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

41 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 41 z działkami 31, 30, 42, 274/2 o godzinie 09:30 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

825 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 825 z działkami 827, 826, 815, 824, 823 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

18 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 21 marca 2018 r. działka 18 z działkami 20, 19 o godzinie 08:00 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

 
 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

609/5 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 26 marca 2018 r. działka 609/5 z działkami 609/11, 609/12 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

     

 
 



 EUROSYSTEM S.A Opole dn. 23.02.2018 r. 
ul. Armii Krajowej 9A, 

  41-506 Chorzów 

 

 

 

Pani / Pan  

Właścicieli, użytkowników wieczystych,  

władających działki ewidencyjnej numer 

185 

położonej w obrębie Cisew 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 

przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Turku w dniu 11 grudnia 

2018 identyfikator zgłoszenia GEO.6640.2580.2017. 

uprzejmie zawiadamiam że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:  

dnia 22 marca 2018 r. działka 185 z działkami 188, 140, 274/2 o godzinie 13:15 

położonych w obrębie Cisew 

 miejsce rozpoczęcia czynności posesja działki której przebieg granicy będzie ustalany 

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 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 niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich 

przeprowadzenia.. 

 

 GEODETA UPRAWNIONY 
 

           Krystyna Klos 
 ZAŚWIADCZENIE NR 14188 
       ul. Rybacka 15 pokój 203 
        45-003 Opole 

 ...................................... 

         podpis geodety 

    


