
Ciechanów  10.11.2022r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. Pułtuska 20 C lok.25, 06-413 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

CISKOWSKA GENOWEFA
CISKI
07-217 ZATORY

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz.1990) oraz
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021r., poz.1899),

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości Ciski, gm. Zatory, odbędzie się ustalenie granic drogi powiatowej 
(działka nr 214 ) z działką/działkami sąsiednimi nr: 221.

Czynności z tym związane odbywać się będą w dniu 12.12.2022 w godzinach 10.00 – 14.00, 
a ich rozpoczęcie poprzedzi spotkanie organizacyjne na drodze, przy zabudowaniach Dębiny 2.

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.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53 – biuro Ciechanów
tel. 516 493 021 – zespół terenowy



Ciechanów  10.11.2022r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. Pułtuska 20 C lok.25, 06-413 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

CISKOWSKA JADWIGA
CISKI
07-217 ZATORY

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz.1990) oraz
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021r., poz.1899),

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości Ciski, gm. Zatory, odbędzie się ustalenie granic drogi powiatowej 
(działka nr 214 ) z działką/działkami sąsiednimi nr: 183.

Czynności z tym związane odbywać się będą w dniu 12.12.2022 w godzinach 10.00 – 14.00, 
a ich rozpoczęcie poprzedzi spotkanie organizacyjne na drodze, przy zabudowaniach Dębiny 2.

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.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53 – biuro Ciechanów
tel. 516 493 021 – zespół terenowy



Ciechanów  10.11.2022r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. Pułtuska 20 C lok.25, 06-413 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

CISKOWSKI JAN

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz.1990) oraz
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021r., poz.1899),

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości Ciski, gm. Zatory, odbędzie się ustalenie granic drogi powiatowej 
(działka nr 214 ) z działką/działkami sąsiednimi nr: 221.

Czynności z tym związane odbywać się będą w dniu 12.12.2022 w godzinach 10.00 – 14.00, 
a ich rozpoczęcie poprzedzi spotkanie organizacyjne na drodze, przy zabudowaniach Dębiny 2.

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.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53 – biuro Ciechanów
tel. 516 493 021 – zespół terenowy



Ciechanów  10.11.2022r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. Pułtuska 20 C lok.25, 06-413 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

CISKOWSKI PAWEŁ

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz.1990) oraz
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021r., poz.1899),

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości Ciski, gm. Zatory, odbędzie się ustalenie granic drogi powiatowej 
(działka nr 214 ) z działką/działkami sąsiednimi nr: 221.

Czynności z tym związane odbywać się będą w dniu 12.12.2022 w godzinach 10.00 – 14.00, 
a ich rozpoczęcie poprzedzi spotkanie organizacyjne na drodze, przy zabudowaniach Dębiny 2.

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.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53 – biuro Ciechanów
tel. 516 493 021 – zespół terenowy



Ciechanów  10.11.2022r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. Pułtuska 20 C lok.25, 06-413 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

CISKOWSKI PIOTR
CISKI
07-217 ZATORY

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz.1990) oraz
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021r., poz.1899),

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości Ciski, gm. Zatory, odbędzie się ustalenie granic drogi powiatowej 
(działka nr 214 ) z działką/działkami sąsiednimi nr: 183.

Czynności z tym związane odbywać się będą w dniu 12.12.2022 w godzinach 10.00 – 14.00, 
a ich rozpoczęcie poprzedzi spotkanie organizacyjne na drodze, przy zabudowaniach Dębiny 2.

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.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53 – biuro Ciechanów
tel. 516 493 021 – zespół terenowy



Ciechanów  10.11.2022r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. Pułtuska 20 C lok.25, 06-413 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

KALINOWSKI FELIKS
SUWIN
07-203 SOMIANKA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz.1990) oraz
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021r., poz.1899),

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości Dębiny, gm. Zatory, odbędzie się ustalenie granic drogi powiatowej 
(działka nr 55 i 244 ) z działką/działkami sąsiednimi nr: 255.

Czynności z tym związane odbywać się będą w dniu 12.12.2022 w godzinach 10.00 – 14.00, 
a ich rozpoczęcie poprzedzi spotkanie organizacyjne na drodze, przy zabudowaniach Dębiny 2.

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.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53 – biuro Ciechanów
tel. 516 493 021 – zespół terenowy



Ciechanów  10.11.2022r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. Pułtuska 20 C lok.25, 06-413 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

KALINOWSKI ZYGMUNT
DĘBINY
07-217 ZATORY

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz.1990) oraz
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021r., poz.1899),

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości Dębiny, gm. Zatory, odbędzie się ustalenie granic drogi powiatowej 
(działka nr 55 i 244 ) z działką/działkami sąsiednimi nr: 281.

Czynności z tym związane odbywać się będą w dniu 12.12.2022 w godzinach 10.00 – 14.00, 
a ich rozpoczęcie poprzedzi spotkanie organizacyjne na drodze, przy zabudowaniach Dębiny 2.

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.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53 – biuro Ciechanów
tel. 516 493 021 – zespół terenowy



Ciechanów  10.11.2022r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. Pułtuska 20 C lok.25, 06-413 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

KARŁOWICZ OLGA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz.1990) oraz
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021r., poz.1899),

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości Ciski, gm. Zatory, odbędzie się ustalenie granic drogi powiatowej 
(działka nr 214 ) z działką/działkami sąsiednimi nr: 178, 182.

Czynności z tym związane odbywać się będą w dniu 12.12.2022 w godzinach 10.00 – 14.00, 
a ich rozpoczęcie poprzedzi spotkanie organizacyjne na drodze, przy zabudowaniach Dębiny 2.

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.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53 – biuro Ciechanów
tel. 516 493 021 – zespół terenowy



Ciechanów  10.11.2022r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. Pułtuska 20 C lok.25, 06-413 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

KRZYŻEWSKA ZOFIA
SUWIN
07-203 SOMIANKA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz.1990) oraz
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021r., poz.1899),

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości Dębiny, gm. Zatory, odbędzie się ustalenie granic drogi powiatowej 
(działka nr 55 i 244 ) z działką/działkami sąsiednimi nr: 233.

Czynności z tym związane odbywać się będą w dniu 12.12.2022 w godzinach 10.00 – 14.00, 
a ich rozpoczęcie poprzedzi spotkanie organizacyjne na drodze, przy zabudowaniach Dębiny 2.

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.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53 – biuro Ciechanów
tel. 516 493 021 – zespół terenowy



Ciechanów  10.11.2022r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. Pułtuska 20 C lok.25, 06-413 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

NASIADKA JAN
DĘBINY
07-217 ZATORY

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz.1990) oraz
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021r., poz.1899),

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości Dębiny, gm. Zatory, odbędzie się ustalenie granic drogi powiatowej 
(działka nr 55 i 244 ) z działką/działkami sąsiednimi nr: 54, 179, 180, 181, 232.

Czynności z tym związane odbywać się będą w dniu 12.12.2022 w godzinach 10.00 – 14.00, 
a ich rozpoczęcie poprzedzi spotkanie organizacyjne na drodze, przy zabudowaniach Dębiny 2.

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.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53 – biuro Ciechanów
tel. 516 493 021 – zespół terenowy



Ciechanów  10.11.2022r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. Pułtuska 20 C lok.25, 06-413 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

TELECHOWSKI SZCZEPAN
DĘBINY
07-217 ZATORY

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, poz.1990) oraz
ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2021r., poz.1899),

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości Dębiny, gm. Zatory, odbędzie się ustalenie granic drogi powiatowej 
(działka nr 55 i 244 ) z działką/działkami sąsiednimi nr: 209, 214, 250, 258, 263, 271.

Czynności z tym związane odbywać się będą w dniu 12.12.2022 w godzinach 10.00 – 14.00, 
a ich rozpoczęcie poprzedzi spotkanie organizacyjne na drodze, przy zabudowaniach Dębiny 2.

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.

Jacek Kraśniewski
Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53 – biuro Ciechanów
tel. 516 493 021 – zespół terenowy
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