
Warszawa, dn. 15.01.2020r. 

                                         
PAN JULIAN LIWSKI 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 
o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych 

ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów 
 
Działając na zlecenie właściciela nieruchomości, zawiadamiam, że w dniu 

02.03.2020 r. o godz. 1200 nastąpi wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych 
uprzednio w ewidencji gruntów działki ewidencyjnej nr: 

39/15, 39/10, 39/27, 39/25, 39/37, 39/26, 39/39, 39/38, 39/40, 39/9, 39/14 
(wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły), położonych w obrębie 47 w Nowym 
Dworze Mazowieckim,  

1/3, 1/1, 1/2 (wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły),  położonych w obrębie 
53 w Nowym Dworze Mazowieckim, 

1/5 (wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły),  położonych w obrębie 52 w 
Nowym Dworze Mazowieckim. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowej działce od strony wału 
przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr  
7/3, położonej w obrębie 47 w Nowym Dworze Mazowieckim,  
15, 13/2, położonych w obrębie 53 w Nowym Dworze Mazowieckim, 

zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

 
Pouczenie:  

Zawiadomieni właściciele ( władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości oraz dodatkowymi dokumentami 
stwierdzającymi stan prawny nieruchomości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

W przypadku współwłasności , współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności 
ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony. 
 

Zgodnie z art., 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r . Prawo geodezyjne i kartograficzne        
oraz  § 38 Rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków, nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety.  



Warszawa, dn. 17.01.2020r. 

                                         
PANI RENATA GRYCZ 

JANÓWEK II 17 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 
o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych 

ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów 
 
Działając na zlecenie właściciela nieruchomości, zawiadamiam, że w dniu 

04.03.2020 r. o godz. 1200 nastąpi wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych 
uprzednio w ewidencji gruntów działki ewidencyjnej nr: 

5/9, 5/8, 5/7, 5/6, 5/5, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1 (wał przeciwpowodziowy rzeki 
Wisły), położonych w obrębie 42 w Nowym Dworze Mazowieckim,  

1/14, 1/15, 1/16, 1/13, 1/12, 1/11, 1/10, 1/9, 1/8, 3/2 (wał 
przeciwpowodziowy rzeki Wisły), położonych w obrębie 51 w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowej działce od strony wału 
przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działek nr  
8, 7, 6, 4, położonych w obrębie 51 w Nowym Dworze Mazowieckim, 
40/1, 40/2, 40/3, położonych w obrębie 42 w Nowym Dworze 

Mazowieckim, 
zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

 
Pouczenie:  

Zawiadomieni właściciele ( władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości oraz dodatkowymi dokumentami 
stwierdzającymi stan prawny nieruchomości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

W przypadku współwłasności , współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności 
ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony. 

 
Zgodnie z art., 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r . Prawo geodezyjne i kartograficzne        
oraz  § 38 Rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków, nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 



Warszawa, dn. 17.01.2020r. 

                                         
PANI HALINA MARIAŃSKA 

05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 
o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych 

ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów 
 
Działając na zlecenie właściciela nieruchomości, zawiadamiam, że w dniu 

04.03.2020 r. o godz. 1200 nastąpi wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych 
uprzednio w ewidencji gruntów działki ewidencyjnej nr: 

5/9, 5/8, 5/7, 5/6, 5/5, 5/4, 5/3, 5/2, 5/1 (wał przeciwpowodziowy rzeki 
Wisły), położonych w obrębie 42 w Nowym Dworze Mazowieckim,  

1/14, 1/15, 1/16, 1/13, 1/12, 1/11, 1/10, 1/9, 1/8, 3/2 (wał 
przeciwpowodziowy rzeki Wisły), położonych w obrębie 51 w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowej działce od strony wału 
przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr 31/5, 31/4, położonych 
w obrębie 42 w Nowym Dworze Mazowieckim, zapraszam do wzięcia udziału w 
opisanych czynnościach.  

 

Pouczenie:  

Zawiadomieni właściciele ( władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości oraz dodatkowymi dokumentami 
stwierdzającymi stan prawny nieruchomości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

W przypadku współwłasności , współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności 
ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony. 

 
Zgodnie z art., 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r . Prawo geodezyjne i kartograficzne        
oraz  § 38 Rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków, nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety.  


