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wg rozdzielnika 

(celem podania do publicznej wiadomości) 

ZAWIADOMIENIE 

Działając na podstawie upoważnienia Starosty Powiatu Brzezińskiego, w związku z realizacją prac 
geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Dąbrówka Duża, 
Dąbrówka Mata, Witkowice, Zalesie położonych w gminie Brzeziny, powiat brzeziński, wykonawca prac uprzejmie 
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny, dla właścicieli 
i władających gruntami położonymi na obszarze przedmiotowych miejscowości, w terminach podanych 
w poniższej tabeli: 

DATA GODZINA OBRĘB EWIDENCYJNY 

29.09.2021 r. (środa) 08:00-10.00 Dąbrówka Duża 

29.09.2021 r. (środa) 10.00-11.30 Dąbrówka Mała 

29.09.2021 r. (środa) 11.30-13.00 Witkowice 

29.09.2021 r. (środa) 13.00-15.00 Zalesie 

odbędzie się spotkanie przedstawicieli Wykonawcy i Powiatu Brzezińskiego z właścicielami/władającymi gruntami 
położonymi na obszarze przedmiotowych miejscowości. Podczas spotkania przedstawione zostaną wszystkie 
aspekty prowadzonych prac geodezyjnych. Ponadto przeprowadzone zostaną czynności związane z ustaleniem 
stanów prawnych nieruchomości oraz weryfikacja danych podmiotowych ujawnionych w ewidencji gruntów 
i budynków. 

W związku z powyższym, uprasza się wszystkich, których dotyczą prowadzone prace o stawiennictwo 
we wskazanym miejscu i czasie. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości, wszelkich dokumentów 
odnoszących się do nieruchomości będących Państwa własnością lub znajdujących się w Państwa władaniu oraz 
dokumentów świadczących o posiadaniu przez Państwa statusu rolnika. 

Z poważaniem 

Podpis jest prawidłowy wiceprezes ds. technologii i nadzoru technicznego 
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CEST mgr inż. Dorota Janusz 

Otrzymują: 

1) Starosta Brzeziński, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny 

2) Wójt Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny 

3) Sołectwa przedmiotowe (Dąbrówka Duża, Dąbrówka Mała, Witkowice, Zalesie) 

Z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 i możliwość wprowadzenia ewentualnych obostrzeń Wykonawca prac 
zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania zebrania. Informacja zostanie umieszczona na stronach 
Powiatu Brzezińskiego http://www.powiat-brzeziny.pl/ oraz https://abmgroup.pl/. 
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