
 

Świercze, dn. 08.03.2022 r. 
ADGEO Adam Dygus 

06-150 Świercze 

ul. Sportowa 6 

NIP 5681514836 

REGON 146417801 

 
 
 
 

Starosta Powiatu Nowodworskiego 
 
  

Wniosek 
o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym  Dworze Mazowieckim 

 
W związku z wykonywaniem czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic / 

wyznaczeniem punktów granicznych  nieruchomości oznaczonej numerem 2/2 położonej w obrębie 

Kątne  gmina Nasielsk, informuję, że nie można ustalić adresów właścicieli lub władających 

nieruchomością sąsiednią oznaczoną numerem 2/1 i 2/3 obręb Kątne gmina Nasielsk wpisanej w 

ewidencji gruntów i budynków jako współwłasność Stanisława Mariusz Rucińskiego oraz Daniela 

Marcina Wolskiego 

 
Na podstawie  § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 

lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz.1390) proszę o 

zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przez okres co najmniej 7 dni 

zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic / wyznaczenia punktów granicznych. 
.  
W załączeniu przekazuję treść zawiadomienia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODETA UPRAWNIONY 

inż. Adam Dygus 

Nr uprawnień 20944 

 

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 
 



         Świercze, dnia 08.03.2022. 

ADGEO Adam Dygus 

06-150 Świercze 

ul. Sportowa 6 

NIP 5681514836 

REGON 146417801 
dane wykonawcy        

 

 

Stanisław Mariusz Ruciński 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic nieruchomości 

 Na podstawie z art. 39 ust. 1-5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.) i §31, 32 i 33 i Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (poz.1390) w 

dniu 01 kwietnia 2022 r. o godzinie 16
00

 odbędą się czynności wznowienia znaków/ 

wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 obręb Kątne gmina Nasielsk. 

Rozpoczęcie czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych granic działek 

ewidencyjnych nastąpi w dniu: 01 kwietnia 2022 r. o godzinie 16
00

 

 

 

Otrzymują:  

w/g wykazu 

 

 

 

GEODETA UPRAWNIONY 

inż. Adam Dygus 

Nr uprawnień 20944 

 

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

 

………………………………… 
                                                                                                                                                 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. z 2020 r. poz. 2052 j.t.) 

 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. 



         Świercze, dnia 08.03.2022. 

ADGEO Adam Dygus 

06-150 Świercze 

ul. Sportowa 6 

NIP 5681514836 

REGON 146417801 
dane wykonawcy        

 

 

Daniel Marcin Wolski 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach wznowienia znaków/ wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic nieruchomości 

 Na podstawie z art. 39 ust. 1-5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.) i §31, 32 i 33 i Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (poz.1390) w 

dniu 01 kwietnia 2022 r. o godzinie 16
00

 odbędą się czynności wznowienia znaków/ 

wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/2 obręb Kątne gmina Nasielsk. 

Rozpoczęcie czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych granic działek 

ewidencyjnych nastąpi w dniu: 01 kwietnia 2022 r. o godzinie 16
00

 

 

 

Otrzymują:  

w/g wykazu 

 

 

 

GEODETA UPRAWNIONY 

inż. Adam Dygus 

Nr uprawnień 20944 

 

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

 

………………………………… 
                                                                                                                                                 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. z 2020 r. poz. 2052 j.t.) 

 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. 


		2022-03-15T09:44:11+0100
	ADAM DYGUS
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: ADAM DYGUS, PESEL: 79080511652, PZ ID: ADygus




