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Płońsk, dn. 08.08.2022r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 31 i 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 
2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1390), zawiadamiam, że w dniu 31.08.2022r, 
o godz. 11:00 rozpoczną się czynności związane z wyznaczeniem punktów granicznych/ustaleniem przebiegu granic 
pasa drogowego działki nr 58 położonej w miejscowości Komunin Stary, gmina Raciąż, pow. płoński, 
woj. mazowieckie, graniczącej z następującymi działkami położonymi w miejscowości:

a) Mączewo, gtn. Strzegowo, pow. mławski: 49, 72, 74,

b) Komunin Stary, gm. Raciąż, pow. płoński: 1, 57, 213, 6, 1 10, 1 12, 2, 3, 22, 63, 111, 1 14, 4, 5, 7, 8, 98, 100, 107, 
212, 9, 17/1, 17/2, 10, 68, 70, 73, 75, 77, 11, 12, 13, 14, 15, 93, 95, 109, 113, 177, 16, 91, 20, 23, 21, 79, 81, 83/3, 59, 
60, 66, 83/4, 85, 87, 89, 102.

Miejsce spotkania: na granicy między działką nr 58 a działkami sąsiednimi.

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych wyznaczeniem punktów granicznych/ 
ustaleniem przebiegu granic.

Otrzymują:

1. Właściciele działek,
2. A/a.

POUCZENIE

Geodeta przeprowadzający czynności związane z ustaleniem granie zawiadamia właścicieli działek przyległych (strony), do 
stawienia się na gruncie w celu wzięcia udziału w rozprawie granicznej.

Właściciele działek proszeni są o zabranie ze sobą w oznaczonym terminie wszelkich dokumentów mogących mieć znaczenie 
przy ustalaniu granic, tytułu prawnego do nieruchomości oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości.

Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem granic. W razie niemożności wzięcia 
udziału w ustalaniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu może występować zastępca mający odpowiednie 
pełnomocnictwa.

(Ustawa z dnia 17 maja 1989r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” tj. Dz.U. z 2021 poz. 1990)


