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o czynnościach ustalenia granic/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

Nasielsk; 25.02.2020 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie: art.32 ust.3 oraz z dnia 17 maja 1989r. Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne (DZ. U. 2016, poz.1629 

1 § 37, 38 i 39 Rozporządznie Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 29 marca 200lr. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz.U.2016 poz.1034) 
oraz zlecenia właściciela 

działki 2064/3 położonej w obrębie m.Nasielsk 
- własność J.Malinowski 
oraz zgłoszenia roboty 

geodezyjnej PODGiK 6641.245.2020 
w związku z ustaleniem granic/wyznaczeniem punktów 

granicznych dz.ew. 2064/3 
prowadzonym przez geodetę 
uprawnionego Piotra Pająk 
zawiadamiam Pana (Panią), 

że w dniu 20.03.2020r. o godz. 09°0 

w Nasielsku przy ulicy Granicznej na działce 2064/3 
nastąpi spotkanie ze stronami w celu ustalenia 

granic/wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz.ew. 2064/3. 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

POUCZENIE 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w 
oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne 

przy ustalaniu granic/wyznaczaniu punktów granicznych ich gruntów oraz 
dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni 
pełnomocnicy. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, 

małżeńskiej wspólności ustawowej -uczestnikami postępowania są wszystkie 
strony. 

mgr inż. PIOTR P 
GEODETA 



Nasielsk 25.02.2020 

Usługi geodezyjne Piotr Pająk 
Grabowa 21 
05-190 Nasielsk 

Starosta Powiatu Nowodworskiego 
ul. Paderewskiego 1 B 

05-100 Nowy Dwór Maz. 

Podczas wykonywania czynna' ci geodezyjnej, jakim jest podział działki ewidencyjnej 
2064/3 w obrębie Nasielsk, gmina Nasielsk, nie można ustalić właścicieli lub władających 
nieruchomością sąsiednią, 

- działka ewidencyjna 28 położonej w obrębie Siennica tj. Wspólnota Gruntowa 
W si Siennica 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 200lr. (Dz.U.Nr 38, poz 454) § 38 punkt 1-4 
- zwracam się z prośba o wywieszenie na stronie Internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego informacji o czynnościach 
ustalenia granic/ wyznaczenia punktów granicznych zgodnie z załączonym zawiadomieniem. 


