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Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce zwraca się a z prośbą o 

zamieszczenie przez okres co najmniej 14 dni na stronach internetowych Biuletynu Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego zawiadomienia o czynnościach 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i ustalenia granicy zajęcia nieruchomości pod 

drogę wojewódzką nr 739 wg stanu na dzień 31.12.1998 roku gruntów położonych w miejscowości 

Osieck, gmina Osieck, pow. otwocki.

Biuro wykonuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

Warszawie nr NI-I.7521.4.2020.KPO z dn. 03.08.2020 roku dokumentację do uregulowania stanu 

prawnego gruntu w pasie drogi wojewódzkiej nr 739 w obrębie Osieck, gm. Osieck. Prace są 

wykonywane trybie przepisów Ustawy z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną” (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.).

W celu prawidłowego ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i ustalenia granicy zajęcia 

nieruchomości pod drogę wojewódzką wg stanu na dzień 31.12.1998 roku niezbędne jest 

zawiadomienie stron zgodnie z §38, ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Po okresie wywieszenia zawiadomienia proszę o odesłanie poświadczonego o wywieszeniu 

zawiadomienia na adres Biura.

Załączniki:

1. Zawiadomienia w 2 egz. (1 egz. poświadczony dla wykonawcy prac do operatu 

technicznego i zleceniodawcy).
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Ostrołęka dn. 24.06.2022 roku.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie:
-art. 60 i 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną (Dz. U.1998 Nr 133, poz.872 ze zm.),
-§ 32, ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390),
-zgłoszenia pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w dniu 22.09.2020 roku o identyfikatorze 
GK.III.6640.1.4515.2020, w związku z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę 
wojewódzką nr 739 na rzecz Województwa Mazowieckiego zawiadamia się, że w dniu:

03 sierpień 2022 roku w godzinach 10.00 -  10.45
na terenie obrębu Osieck, Pogorzel oraz Sobienki gm. Osieck zostaną przeprowadzone 

czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz ustalenie granicy zajęcia 
nieruchomości pod drogę wg stanu na dzień 31.12.1998 r. leżących w ciągu w/w drogi.

Proszę o stawienie się na działce (działkach), w w/w terminie przy drodze 
wojewódzkiej nr 739 w miejscowości Osieck gm. Osieck pow. otwocki osoby będące 
właścicielami działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

Lp. Nazwa
obrębu

Numer
jednostki

rejestrowej

Numery działek 
według ewidencji 

gruntów
Data Godzina

1 Osieck G.1186 1908/2 03.08.2022 r. 10.00
2 Osieck G.1079 2051/2 03.08.2022 r. 10.15
3 Osieck G.1107 1883/2 03.08.2022 r. 10.15
4 Pouorzel G.204 1820/5 03.08.2022 r. 10.30
5 Sobienki G.25 28 03.08.2022 r. 10.45

tóerownik

mgr Int. wysztof Paitycł) 
upr. zaw. Nr 16)^1

Pieczątka i podpis geodety 
uprawnionego

P O U C Z E N I E

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z 
wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wyznaczeniu punktów granicznych działki oraz 
dokumentami tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - 

uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32. ust. 3 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne 

i Kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron 
nie wstrzymuje czynności geodety.


