
 

                     „ADAMIR”                                    P. Glinicka Ewa 
   Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych s.c.                                                    
          Kuchciński A. Łukasiak M.                
                   ul. Płońska 7                                                                              
    06-400 Ciechanów            
        tel. 23- 672-97-27   (8ºº÷16ºº)           
           
 
 
 

ZAWIADOMIENIE  
o postępowaniu związanym z wyznaczeniem /ustaleniem punktów granicznych. 

                                                                                                                                    
Niniejszym informuję, że w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 10 ºº, w Nasielsku, przy ul. Nowa Wieś zostaną 
przeprowadzone czynności geodezyjne dotyczące wyznaczenia punktów granicznych działki oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 1914 , będącej własnością P. Dąbrowskiego Krzysztofa z działką oznaczoną w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 1915, będącą własnością Pani. 
Nieruchomości te położone są w obrębie 0001_Miasto Nasielsk. 
   
Czynności te związane są z wyznaczeniem punktów granicznych dz. 1914. 
 
 Miejsce spotkania : Nasielsk, ul. Nowa Wieś, w okolicach własnej działki. 
 
Prosimy Pana / Panią o obecność w wyznaczonym miejscu i czasie w charakterze zainteresowanego.  
W przypadku pytań proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny: Zbigniew Konarzewski 
tel. 23- 672-97-27- (800÷1600). 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 poz. 520 oraz zgodnie z 
§37, 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków (Dz. U .z 2016 r. poz. 1034)).  
 
 

POUCZENIE 
Obecność na gruncie leży w interesie stron, nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629,1948, z 2017 r. poz. 60,1509,1566).  
Zawiadomieni właściciele, użytkownicy wieczyści , oraz osoby władające działkami na zasadach samoistnego posiadania proszenie są o przybycie w 
oznaczonym terminie osobiście lub poprzez upoważnionych pełnomocników z dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości oraz z posiadaną 
dokumentacją odnoszącą się do granic nieruchomości. 
  
 
Robota zgłoszona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim, 
PODGiK.6641.127.2021. 
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ZAWIADOMIENIE  
o postępowaniu związanym z wyznaczeniem/ ustaleniem punktów granicznych. 

                                                                                                                      
Niniejszym informuję, że w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 13 ºº we wsi Siennica, gm. Nasielsk, zostaną 
przeprowadzone czynności geodezyjne dotyczące wyznaczenia punktów granicznych działki oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 293 , będącą własnością P. Rakowskiego Tomasza z działką oznaczoną w ewidencji 
gruntów i budynków numerem 47, będącą własnością Pani. Nieruchomości te położone są obrębie 0051 Siennica. 
    
Czynności te związane są z wyznaczeniem granic działki 293. 
 
Miejsce spotkania : na drodze gminnej nr 258, w okolicach własnej działki. 
 
Prosimy Pana / Panią o obecność w wyznaczonym miejscu i czasie w charakterze zainteresowanego.  
W przypadku pytań proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny: Zbigniew Konarzewski 
tel. (23) 672-97-27- (800÷1600). 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 poz. 520 oraz zgodnie z 
§37, 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków (Dz. U .z 2016 r. poz. 1034)).  
 

POUCZENIE 
Obecność na gruncie leży w interesie stron, nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety  art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629,1948, z 2017 r. poz. 60,1509,1566).  
Zawiadomieni właściciele, użytkownicy wieczyści , oraz osoby władające działkami na zasadach samoistnego posiadania proszone są o przybycie w 
oznaczonym terminie osobiście lub poprzez upoważnionych pełnomocników z dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości oraz z posiadaną 
dokumentacją odnoszącą się do granic nieruchomości. 
  
 
Robota zgłoszona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim, 
PODGiK.6641.41.2021. 
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