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USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

Jacek Kraśniewski
ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
tel. 661 916 032

WACHOLSKA ELŻBIETA
brak pełnych danych adresowych

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z dnia
6.10.2016, poz.1629), oraz na po ds ta w ie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity z 15.lipca 2016,
poz.1034 z 10.06.2016r) oraz zawiadomienia Starosty Pułtuskiego Nr GGN.6641.8.2018 z dnia 14.06.2018,
o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków uprzejmie

ZAWIADAMIA SIĘ
że w dniu 07.09.2018 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr 18, położonej/położonych
w obrębie GLINICE DOMANIEWO z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie GLINICE WIELKIE,
gm. Winnica.
(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne przed świetlicą wiejską (remiza) o godz. 10-tej.
Pouczenie: W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego
przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach wyznaczenia punktów granicznych powinny posiadać
dokument tożsamości a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na
piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic
działek ewidencyjnych.
Zgodnie z §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r.w sprawie
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr. 38, poz.454 z 2001 r) po zakończeniu prac odbędzie się
wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku – ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 11. Data wyłożenia zostanie podana w biuletynie informacji publicznej Starostwa
Powiatowego
w Pułtusku (www.powiatpultuski.bip.gov.pl).
W tych dniach osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne uwagi.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. Zawod. 12150

....................................................
podpis geodety
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tel. 23 672 44 53
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Jacek Kraśniewski
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ZAKRZEWSKA EUGENIA
brak pełnych danych adresowych

Zawiadomienie
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych
Na po ds t a wi e art. 39 p.5. ustawy z dnia 17 m aj a 19 8 9 r. Pr a wo ge od e zy jn e
i kartograficzne ( D z. U. 2 0 10 r. N r 193 , p o z. 128 7 z p ó źn ie j s zy m i zm i an a m i) oraz
zawiadomienia Starosty Pułtuskiego Nr GGN.6641.8.2018 z dnia 14.06.2018, o wszczęciu postępowania
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków uprzejmie

ZAWIADAMIA SIĘ
że w dniu 10.09.2018 odbędzie się wyznaczenie punktów granicznych w działce/działkach nr 4,
położonej/położonych w obrębie GLINICE DOMANIEWO z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie
PAWŁOWO, gm. Winnica.
(WYZNACZONE ZOSTANĄ PUNKTY TYLKO NA GRANICY POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne przed świetlicą wiejską (remiza) o godz. 10-tej.
Pouczenie: W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego
przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach wyznaczenia punktów granicznych powinny posiadać
dokument tożsamości a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na
piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wyznaczenia punktów
granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r.w sprawie
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr. 38, poz.454 z 2001 r) po zakończeniu prac odbędzie się
wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku – ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 11. Data wyłożenia zostanie podana w biuletynie informacji publicznej Starostwa
Powiatowego
w Pułtusku (www.powiatpultuski.bip.gov.pl).
W tych dniach osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne uwagi.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. Zawod. 12150
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tel. 23 672 44 53

Ciechanów dn. 02.08.2018r.

≡≡≡≡TERRA≡≡≡≡
USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW
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S-cy ZAKRZEWSKIEGO RYSZARDA
brak pełnych danych adresowych

Zawiadomienie
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych
Na po ds t a wi e art. 39 p.5. ustawy z dnia 17 m aj a 19 8 9 r. Pr a wo ge od e zy jn e
i kartograficzne ( D z. U. 2 0 10 r. N r 193 , p o z. 128 7 z p ó źn ie j s zy m i zm i an a m i) oraz
zawiadomienia Starosty Pułtuskiego Nr GGN.6641.8.2018 z dnia 14.06.2018, o wszczęciu postępowania
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków uprzejmie

ZAWIADAMIA SIĘ
że w dniu 10.09.2018 odbędzie się wyznaczenie punktów granicznych w działce/działkach nr 4,
położonej/położonych w obrębie GLINICE DOMANIEWO z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie
PAWŁOWO, gm. Winnica.
(WYZNACZONE ZOSTANĄ PUNKTY TYLKO NA GRANICY POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne przed świetlicą wiejską (remiza) o godz. 10-tej.
Pouczenie: W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego
przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach wyznaczenia punktów granicznych powinny posiadać
dokument tożsamości a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na
piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wyznaczenia punktów
granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r.w sprawie
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr. 38, poz.454 z 2001 r) po zakończeniu prac odbędzie się
wyłożenie operatu opisowo-kartograficznego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku – ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 11. Data wyłożenia zostanie podana w biuletynie informacji publicznej Starostwa
Powiatowego
w Pułtusku (www.powiatpultuski.bip.gov.pl).
W tych dniach osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne uwagi.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. Zawod. 12150

....................................................
podpis geodety

Kontakt:

tel. 23 672 44 53

