
Dotyczy: realizacji umowy z dnia 06 lutego 2020 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 – Część IX i XI”. 
 

Wykaz działek, dla których będą wykonywane czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, oraz dla których właściciele, użytkownicy 
wieczyści oraz władający nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania. 

 
 

str. 1 
 

Działka Obręb/Adres nieruchomości Miejsce rozpoczęcia czynności ustalenia granic 
Data i godzina rozpoczęcia 
czynności ustalenia granic 

3/3 Skarżyce, gm. Winnica Skarżyce, na drodze gminnej przy działce nr 3/1 (od północy) 23.09.2020, godz. 07:30 
18/2 Golądkowo, gm. Winnica Skarżyce, na drodze gminnej przy posesji 14A Skarżyce  24.09.2020, godz. 07:30 
22 Golądkowo, gm. Winnica Skarżyce, na drodze wojewódzkiej przy posesji 1 Skarżyce  24.09.2020, godz. 09:00 
102/1 Skarżyce, gm. Winnica Skarżyce, na drodze wojewódzkiej przy posesji Skarżyce 6 24.09.2020, godz. 12:00 
67 Skarżyce, gm. Winnica Skarżyce, na drodze wojewódzkiej przy posesji Skarżyce 6 24.09.2020, godz. 12:00 
48 Domosław, gm. Winnica Skarżyce, na drodze gminnej przy działce nr 126 (od północy) 25.09.2020, godz. 10:30 
 
 
 
 
W interesie właściciela jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. 
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości (z numerem PESEL), a w przypadku występowania w charakterze 
przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. 
Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. 
Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 
Prosimy o zabranie dokumentów dotyczących ustalanych granic ( mapy, wyrysy, Akty Własności Ziemi itp.)  
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie wywieszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu………………., na tablicy ogłoszeń w dniach od………. do ……… 
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