
GEOMAPA 
Przedsiębiorstwo Geodezyjne Justyna Dutkalska 

ul. Warszawska 99 lok. 8 
05-123 Olszewnica Stara 

tel. 501 704 794, 501 625 184  
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Sz. P. Aleksandra Rogowska 

 
ZAWIADOMIENIE 

 
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, 

wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych 
uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia przebiegu granic 

nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 107, położonej  
w miejscowości Jackowo Dworskie, gmina Nasielsk, powiat nowodworski,  

województwo mazowieckie 
 

{sporządzono na podstawie art. 39 ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021r., poz. 1990.)} 
{ sporządzono na podstawie § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn.27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków ( Dz.U. 2021r., poz. 1390 )} 
{ sporządzono na podstawie § 6 pkt 4   Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu                   
                                            dokonywania podziału nieruchomości   (Dz. U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663)}. 

 
 

Działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej nr id. 
PODGiK.6641.2147.2021 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim  informuję Panią i Pana, że w dniu  14 grudnia  2022 r.   
o godz. 1200 w miejscowości  Jackowo Dworskie, na dz. ew. nr 107 

nastąpi spotkanie z zainteresowanymi stronami w celu ustalenia przebiegu granic, wznowienia znaków 
granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości  

- działki ewidencyjnej nr 107.  
Ustalenie przebiegu granic, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych oraz 

przyjęcie przebiegu granic nieruchomości będzie dotyczyło działki ewidencyjnej nr 107  
z działkami sąsiednimi nr: 88/2 dr., 107 dr., 108 dr., 110   

 
W związku z powyższym, jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia 

udziału w opisanych czynnościach. 
 

 
 
 

POUCZENIE 
 

Zawiadomieni właściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, organy administracji publicznej i inni 
władając gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne 

przy ustaleniu przebiegu granic oraz dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości osoby biorącej swój udział  
w tych czynnościach.  

 
Udział w czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych leży w interesie wszystkich właścicieli oraz 

użytkowników wieczystych tych działek lub osób władających tymi gruntami.   
 

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.32 ust.3,4  ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2021r., poz. 1990) 

nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie usprawiedliwionego 
niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie 

dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca 
 

Zgodnie z § 32 pkt 5 i 6  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn.27 lipca 2021 r.  w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. 2021r., poz. 1390 ),  nieusprawiedliwione niestawiennictwo podmiotów, o których 
mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,  nie wstrzymuje czynności 

ustalenia przebiegu granic. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa podmiotów, o których mowa powyżej, 
wstrzymuje się czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres 

jednego miesiąca. 
 

GEODETA UPRAWNIONY 
 

mgr inż. Justyna Dutkalska  
upr. zaw. 20807 

 



GEOMAPA 
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     Sz. P. Monika Rogowska 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, 
wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych 

uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia przebiegu granic 
nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 107, położonej  

w miejscowości Jackowo Dworskie, gmina Nasielsk, powiat nowodworski,  
województwo mazowieckie 

 
{sporządzono na podstawie art. 39 ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021r., poz. 1990.)} 

{ sporządzono na podstawie § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn.27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków ( Dz.U. 2021r., poz. 1390 )} 

{ sporządzono na podstawie § 6 pkt 4   Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu                   
                                            dokonywania podziału nieruchomości   (Dz. U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663)}. 

 
 

Działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej nr id. 
PODGiK.6641.2147.2021 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim  informuję Panią i Pana, że w dniu  14 grudnia  2022 r.   
o godz. 1200 w miejscowości  Jackowo Dworskie, na dz. ew. nr 107 

nastąpi spotkanie z zainteresowanymi stronami w celu ustalenia przebiegu granic, wznowienia znaków 
granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości  

- działki ewidencyjnej nr 107.  
Ustalenie przebiegu granic, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych oraz 

przyjęcie przebiegu granic nieruchomości będzie dotyczyło działki ewidencyjnej nr 107  
z działkami sąsiednimi nr: 88/2 dr., 107 dr., 108 dr., 110   

 
W związku z powyższym, jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia 

udziału w opisanych czynnościach. 
 

 
 
 

POUCZENIE 
 

Zawiadomieni właściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, organy administracji publicznej i inni 
władając gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne 

przy ustaleniu przebiegu granic oraz dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości osoby biorącej swój udział  
w tych czynnościach.  

 
Udział w czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych leży w interesie wszystkich właścicieli oraz 

użytkowników wieczystych tych działek lub osób władających tymi gruntami.   
 

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.32 ust.3,4  ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2021r., poz. 1990) 

nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie usprawiedliwionego 
niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie 

dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca 
 

Zgodnie z § 32 pkt 5 i 6  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn.27 lipca 2021 r.  w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. 2021r., poz. 1390 ),  nieusprawiedliwione niestawiennictwo podmiotów, o których 
mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,  nie wstrzymuje czynności 

ustalenia przebiegu granic. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa podmiotów, o których mowa powyżej, 
wstrzymuje się czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres 

jednego miesiąca. 
 

       

GEODETA UPRAWNIONY 
 

mgr inż. Justyna Dutkalska  
upr. zaw. 20807 

 



GEOMAPA 
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ZAWIADOMIENIE 
 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, 
wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych 

uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz przyjęcia przebiegu granic 
nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 107, położonej  

w miejscowości Jackowo Dworskie, gmina Nasielsk, powiat nowodworski,  
województwo mazowieckie 

 
{sporządzono na podstawie art. 39 ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021r., poz. 1990.)} 

{ sporządzono na podstawie § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn.27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków ( Dz.U. 2021r., poz. 1390 )} 

{ sporządzono na podstawie § 6 pkt 4   Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu                   
                                            dokonywania podziału nieruchomości   (Dz. U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663)}. 

 
 

Działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej nr id. 
PODGiK.6641.2147.2021 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim  informuję Panią i Pana, że w dniu  14 grudnia  2022 r.   
o godz. 1200 w miejscowości  Jackowo Dworskie, na dz. ew. nr 107 

nastąpi spotkanie z zainteresowanymi stronami w celu ustalenia przebiegu granic, wznowienia znaków 
granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości  

- działki ewidencyjnej nr 107.  
Ustalenie przebiegu granic, wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych oraz 

przyjęcie przebiegu granic nieruchomości będzie dotyczyło działki ewidencyjnej nr 107  
z działkami sąsiednimi nr: 88/2 dr., 107 dr., 108 dr., 110   

 
W związku z powyższym, jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia 

udziału w opisanych czynnościach. 
 

 
 
 

POUCZENIE 
 

Zawiadomieni właściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, organy administracji publicznej i inni 
władając gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne 

przy ustaleniu przebiegu granic oraz dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości osoby biorącej swój udział  
w tych czynnościach.  

 
Udział w czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych leży w interesie wszystkich właścicieli oraz 

użytkowników wieczystych tych działek lub osób władających tymi gruntami.   
 

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.32 ust.3,4  ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2021r., poz. 1990) 

nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie usprawiedliwionego 
niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie 

dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca 
 

Zgodnie z § 32 pkt 5 i 6  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn.27 lipca 2021 r.  w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. 2021r., poz. 1390 ),  nieusprawiedliwione niestawiennictwo podmiotów, o których 
mowa w § 11 pkt 2 lit. a i § 12 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,  nie wstrzymuje czynności 

ustalenia przebiegu granic. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa podmiotów, o których mowa powyżej, 
wstrzymuje się czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres 

jednego miesiąca. 

GEODETA UPRAWNIONY 
 

mgr inż. Justyna Dutkalska  
upr. zaw. 20807 
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