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Identyfikatory zgłoszeń prac geodezyjnych: 
G.6640.1806.2021-0010 Miasto Mława 

Z A W I A D O M I E N I E 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości do celów ewidencji gruntów i budynków 

 

 

Geodeta uprawniony Joanna Taboł (numer uprawnień 23171) oraz geodeta uprawniony Jakub Bączar (numer uprawnień 19097) zawiadamiają zgodnie z §§ 31-33 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.), że: 

 

I. w dniu 16.11.2021r.: 

1) o godz. 08:30 w Mławie na niżej wymienionych działkach (miejsce spotkania: skrzyżowanie ul. Żuromińskiej i Ceglanej) zostaną przeprowadzone czynności 

ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów obrębu 0010 – Miasto Mława jako działki 1080/10, 1093, 1094/1, 1094/2, 1094/3, 1094/6, 1138, 1139, 4447 

2) o godz. 14:00 w Mławie na niżej wymienionych działkach (miejsce spotkania: na mostku, po zachodniej stronie przedmiotowych działek) zostaną 

przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 0010 – Miasto Mława jako działki 1382, 1383, 1384, 4441. 

 

II. w dniu 18.11.2021r.: 

1) o godz. 9:30 w Mławie na niżej wymienionych działkach (miejsce spotkania: przy budynku ul. Szreńska 23 Mława) zostaną przeprowadzone czynności 

ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów obrębu 0010 – Miasto Mława jako działki 1520/6, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1528, 1529, 1530, 1538. 

 

 

 

 

Powyższe czynności konieczne są w celu przeprowadzenia podziałów działek w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 ze zm.), w związku z zadaniem projektowym pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy- odcinek między ulicą Gdyńską 

a nowoprojektowaną drogą krajową S7”. 

  

Właściciele/władający lub ich spadkobiercy, a także osoby roszczące sobie prawu do własności/władania winni stawić się w wyznaczonym terminie z dowodem tożsamości oraz 

odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi prawo własności/władania. 

 

W razie niemożliwości wzięcia udziału w przyjęciu granic przez samego właściciela/władającego, w jego imieniu może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pisemne 

pełnomocnictwo. Pisemne pełnomocnictwo powinni posiadać nawet najbliżsi członkowie rodziny, niebędący właścicielami/władającymi. 

 

Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety, związanych z wyznaczeniem punktów granicznych/ustaleniem przebiegu granic(art. 32 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i 
kartograficzne – t.j. Dz. U. 2020 poz. 2052 ze zm. / §§ 32rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1390 ze zm.)). 

 

Po upływie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia doręczenie zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic uważa się za dokonane (zgodnie z art. 44 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego oraz § 32 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). 

 


