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czynnościach wyżnaczenia polożeDia punktów granicznych/
wznowienia znaków granicznych

\ia podstawie ań.39 ust,5 ustaw} ż dnia 17 maja 1989 f. Prawo geodez},jne ikarlogral]czne
jednolitv lekst jeclnolil], DZ, U, z 20l5r. poz,

52.0')

(tekst

oft,z na pods|aBie zgłoszenia pracy geodezyjnej

w PoDGiK w Jawoźe o identytikatorze: PODGK,66.10,4B.2016, uprzejmie
że \\, dniu 15,01.2019 w godzinach 12-14 zostanie przeprowaclzonc tvyznaczenie

zarejestrowanej
zalviadamian-r,

połozenia puŃtó\.! gradcznyc w;rnowienie znakór,r.granicznlrclr okleślają!!chgra.rticc nieruchomości

i

oznaczonych w ewidencji gruntów

budynkólv jako działka fu 12718, położonejw obrębie: 0008

Pa§zolvi.c, jednosrce e\\idenc},jłęi: 020505,2 Gmina Paszorrice rr. zaklesie przyległl.n do pasa
drogolvego ( dolyczącynr budołr_l drogiekspresowej S3).
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zainteresowanych

w opisanych powyżej czynnościach i stau,ienie się na swojej działce

wzięcie
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PLanowane spoakanie w dniu l5.01,20l9 r \ł,godz. 12-14 za węzłem Sj Jarł,or Pohrdnic- droga gmifula
nr1- przy wjeździe do kamicniołomu ..Paszowice".
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crynnościach wyznaczetria polożenia puuktów glaDiczDych/
wznowienia znaków grauiczoych

Na podsta\ł,ie art,39 ust, 5 ustaw),ż dnia 17 maja 1989 r. Pralvo geodezyjne ikartograllczne (tckst
jedrrolity tekst jedtoiity Dż, U. z 20i5r. poż. 520) oraz na podslawie zgłoszcnia pracy geodezljnej

w PODGiK w Jaworze o identyfikatorze: PODGK,66.10.48.201 6, uprzejmie
że !v dniu 15.01.2019 !v godzinach 12_1,1 zostanic przeprowadzclne wl,znaczenie

zarejestrorvanej
zarł,iadamiam,

połoźet,iapunkló$, granicznyclr,'wznorvienie znakórv granicznvch ok|eślających granice rrieruchonrości

oznaczonych w ewidencji gluntórv

i

budl,nkólv .jako działka nr 128/20. pobżonej rł, obrębie: 0008

PBszowice, jednostce cwidenc}jnej: 020505_2 Gmina Paszotliśe w zakresie plzyległym do pasa
drogolvego ( dotycząoym budouy drogi ckspreso$,e.j S3).
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Planowane spotkanie w dniu l5,01,20l9 r iv godz. 12-14 za lvęzłem S3 Jawor Południc- droga gminna
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