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Pismo znak: 39/07/2020/MS 
z dnia 31 Lipiec 2020 r. 
 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku  
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

Ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 
06-100 Pułtusk 

 
 
Dotyczy umowy na: „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla 
powiatowego w celu ich publikacji”, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dla Powiatu Pułtuskiego – tura VII - Część IX i XI 
Wykonawca: INTERTIM Sp. z o.o. ul. Noniewicza 85B, lok. IV, 16-400 Suwałki, 

 
 
Wniosek o zamieszczenie na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na 

tablicy ogłoszeń zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic 
działek ewidencyjnych 

 
W związku z realizacją prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów dla gminy Obryte 

wynikających z ww. umowy zgodnie z § 38 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie EGIB (Dz. U. z 2019 
roku poz. 393) zwracamy się z prośbą o zamieszenie na stronach internetowych Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pułtusku zawiadomienia 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Ulaski.  
W załączeniu wykazy działek dla których właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający nie są 
znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania i dla których będą wykonywane czynności 
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1a, 1b i art. 20 ust. 1-3 ustawy z 
dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. 
zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 z późn. 
zmianami). 
Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji jest: Marzena Stawiecka – tel. 662-119-555 
lub pod nr tel. 605-111-405 

    
                            Łącząc wyrazy szacunku 

Pozostaję z poważaniem 
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