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ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(Zgodnie z art.37, 38, 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa)  
(DZ. U. 2001 Nr 38, poz.454 z późn. zm.) 

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych 

(Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)  
(DZ. U. 2010 Nr 193, poz.1287 z późn. zm.) 

o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości  
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów 

nieruchomości) (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663 z późn. zm.) 
 
 

Działając na podstawie zlecenia właścicieli nieruchomości, dz.ew. 167/5 położonej w Nowej Małej Wsi,  
gmina Leoncin, powiat nowodworski, województwo mazowieckie oraz zgłoszenia roboty geodezyjnej PODGIK.6641.1806.2020,  
w związku z wykonaniem czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczania punktów granicznych  

i czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości  dz.ew. 167/5, położonej w obrębie Nowa Mała Wieś, gmina Leoncin, 
powiat nowodworski, województwo mazowieckie zawiadamiam Pana (Panią), że w dniu 12.10.2018 r. o godz. 900 w gminie Leoncin, 
obręb Nowa Mała Wieś, powiat nowodworski, województwo mazowieckie na działce 167/5 nastąpi spotkanie z zainteresowanymi 

stronami w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oraz przyjęcia 
przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr  167/5.  

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 ze wszelkimi 

dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczaniu punktów granicznych, 
przyjmowaniu przebiegu granic nieruchomości 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. 
 

Zgodnie z art.39 ust.3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (DZ. U. 2010 Nr 193, poz.1287  
z późn. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 

     
   Z poważaniem,   

 
Geodeta uprawniony  

mgr inż. Daniel Stelmach 
Nr upr. GGK 22447 
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