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Starosta Nowodworski
ul. Paderewskiego IB
05-100 Nowy Dwor Maz.

WNIOSEK

o zamieszczenie informacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogioszen starostwa powiatowego

Na podstawie §38 ust. 4 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regiemalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntow i budynkow
(Dz. U. z2015 r. poz. 542), oraz w zwiazku ze zgioszeniem pracy geodezyjnej przyjetym
wPowiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze
Maz. nr PODGiK.6640.1270.2015,

zwracam sif

o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informaeji Publicznej oraz na tablicy ogtoszen

starostwa powiatowego, przez okres, co najmniej 14 dni, Zawiadomienia o czynnosciach podjgtych

wcelu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych, o ktorym mowa w §38 ust. 1-2

ww. rozporzadzenia.

Uzasadnienie

O czynnosciach podjetyeh w celu ustalenia przebiegu granic dzialek wykonawca prac geodezyjnych,
zawiadamia wlascicieli, uzytkownikow wieczystych oraz osoby wladajace tymi dzialkami,
W przypadku, gdy powyzsze osoby nie 34 znane lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, na
wniosek wykonawcy starosta zamieszcza Zcwiadomienia o czynnosciach podjetyeh w celu ustalenia
przebiegu granic dzialek ewidencyjnych, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogloszen starostwa powiatowego przez okres co najmniej 14 dni, z tym ze ostatni
dzien tego okresu powinien nastapic nie pozniej niz 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia
czynnosci podjftych w celu ustalenia przebiegu granic dziaiek ewidencyjnych.

podpis geodety

Zai^cznik:
i. Zawiadomienie o czynnosciach podjetyeh w-eelu ustalenia przebiegu granic dzialek

ewidencyjnych
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WF. Spadkobiercy po
Malz. Regina i Kazimierz Kosewscy
ostatnio zamieszkali
ul.Rynek 8,05-190 Nasielsk

zAWIAuuMIbNm
o czynnosciach wznowienia znakow granicznych/ustalenia przebiegu granic dzialki

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz.520
z pozn, zm.) i §37, 38 i 39 i Rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w
sprawie ewidencji grantow i budynkow (Dz.U. z 2015r., poz.542 t.j. z pozn. zm.), oraz zgloszenia pracy geodezyjnej nr
PODGiK.6640.2373.2015

zawiadamiam,

ze toczy si? postepowanie o wznowienie znakow granicznych/' ustalenia przebiegu granic
dzialki - dz. ew. 732 objetej AN 1019/48 polozonej w m. Nasielsk przy ul. Rynek 7 bedacej
wlasnoscia^ Wojciecha Sobocinskiego i Marii Sobocinskiej Szeluga i w zwiazku z tym w dniu 27
lipca 2016r. o godzinie 11.00 przeprowadzone zostana^ na gruncie czynnosci wznowienia znakow
granicznych / ustalenia przebiegu granic ww. nieruchomosci% a gruntami sqsiednimi oznaczonyrni
w ewidencji grantow m. Nasielsk jako dzialka ew. nr 733 (ul. Rynek 8), ktorych wlascicielami s^
Spadkobiercy po Malz. Regina i Kazimierz Kosewscy.

POUCZENIE

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

Zawiadomieni wiasciciele, uzytkownicy wieczysci i osoby wiadajqce tymi dziatkami na
zasadach samoistnego posiadania proszeni sq o przybycie w oznaczonym terminie osobiscie lub
poprzez upowaznionych pelnomocnikow z dokumentami umozliwiajqcymi ustalenie tozsamosci oraz
z posiadanq dokumentacjq odnoszqcq si$ do granic niemchomosci.
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