
Nowy Dwór Maz., dn. 17.11.2021r.

STAROSTA NOWODWORSKI

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

                                         W Nowym Dworze Maz.

                                        Ul. Paderewskiego 1B

                                        05-100 Nowy Dwór Maz.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na Biuletynie Informacji Publicznej
strony Starostwa Powiatowego zawiadomień o czynnościach wyznaczenia / ustalenia
przebiegu granic dla pracy geodezyjnej zgłoszonej pod numerem PODGiK.6641.2647.2021.

W załączeniu:

1) Zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia / ustalenia przebiegu granic.

Z poważaniem

Piotr Wiśniewski
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Nowy Dwór Maz., dnia 17.11.2021r.

dane wykonawcy
PODGiK.6641.2647.2021

Sz.P. Stanisław Bębnowski s. Jana (dz.ew. 83)

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia / wyznaczenie przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.2015 poz.520) i §32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U. z 2021r., poz.1390) w dniu 06.12.2021 o godzinie 10:00 odbędzie się ustalenie /
wyznaczenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 84/1 położonej w miejscowości Pieścirogi Stare, gm. Nasielsk, ul. Wrzosowa.

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem / wyznaczeniem przebiegu granic działek
ewidencyjnych nastąpi w dniu:

06.12.2021 roku o godz. 10:00 w Pieścirogach Starych przy dz.ew. 84/1 od ul. Wrzosowej.

…………………………………
data i podpis geodety

POUCZENIE

Obecność na gruncie leży w interesie podmiotu, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie
wstrzymuje czynności geodety art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2015 poz.520).

 Zawiadomieni właściciele, użytkownicy wieczyści i osoby władające tymi działkami na zasadach
samoistnego posiadania proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie osobiście lub poprzez upoważnionych
pełnomocników z dokumentami umożliwiającymi ustalenia tożsamości oraz z posiadaną dokumentacją odnoszącą
się do granic nieruchomości.
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Nowy Dwór Maz., dnia 17.11.2021r.

dane wykonawcy
PODGiK.6641.2647.2021

Sz.P. Zenon Adamski s. Konstantego (dz.ew. 86)

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia / wyznaczenie przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.2015 poz.520) i §32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U. z 2021r., poz.1390) w dniu 06.12.2021 o godzinie 10:00 odbędzie się ustalenie /
wyznaczenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 84/1 położonej w miejscowości Pieścirogi Stare, gm. Nasielsk, ul. Wrzosowa.

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem / wyznaczeniem przebiegu granic działek
ewidencyjnych nastąpi w dniu:

06.12.2021 roku o godz. 10:00 w Pieścirogach Starych przy dz.ew. 84/1 od ul. Wrzosowej.

…………………………………
data i podpis geodety

POUCZENIE

Obecność na gruncie leży w interesie podmiotu, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie
wstrzymuje czynności geodety art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2015 poz.520).

 Zawiadomieni właściciele, użytkownicy wieczyści i osoby władające tymi działkami na zasadach
samoistnego posiadania proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie osobiście lub poprzez upoważnionych
pełnomocników z dokumentami umożliwiającymi ustalenia tożsamości oraz z posiadaną dokumentacją odnoszącą
się do granic nieruchomości.
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Nowy Dwór Maz., dnia 17.11.2021r.

dane wykonawcy
PODGiK.6641.2647.2021

Sz.P. Jadwiga Adamska c. Józefa (dz.ew. 86)

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia / wyznaczenie przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.2015 poz.520) i §32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U. z 2021r., poz.1390) w dniu 06.12.2021 o godzinie 10:00 odbędzie się ustalenie /
wyznaczenie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 84/1 położonej w miejscowości Pieścirogi Stare, gm. Nasielsk, ul. Wrzosowa.

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem / wyznaczeniem przebiegu granic działek
ewidencyjnych nastąpi w dniu:

06.12.2021 roku o godz. 10:00 w Pieścirogach Starych przy dz.ew. 84/1 od ul. Wrzosowej.

…………………………………
data i podpis geodety

POUCZENIE

Obecność na gruncie leży w interesie podmiotu, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie
wstrzymuje czynności geodety art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2015 poz.520).

 Zawiadomieni właściciele, użytkownicy wieczyści i osoby władające tymi działkami na zasadach
samoistnego posiadania proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie osobiście lub poprzez upoważnionych
pełnomocników z dokumentami umożliwiającymi ustalenia tożsamości oraz z posiadaną dokumentacją odnoszącą
się do granic nieruchomości.

atpgeouser05
Stempel

atpgeouser05
Stempel

atpgeouser05
Pisanie tekstu
17.11.2021r.




