
Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

KARPIŃSKA ANNA
PUŁTUSK

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica, odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 
– 72/1 - w dniu 24.09.2019,

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

KARPIŃSKI ROBERT
PUŁTUSK

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica, odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 
– 72/1 - w dniu 24.09.2019,

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

MIESZKOWSKI KRZYSZTOF
KOZIEGŁOWY
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica, odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 
– 36, 134 - w dniu 20.09.2019,

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

PIEKARZEWSKI JANUSZ

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica, odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 
– 23, 28 - w dniu 20.09.2019,
– 121, 128, 135, 161, - w dniu 23.09.2019,
– 75, 116 - w dniu 24.09.2019,
– 183 - w dniu 26.09.2019,

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

PRZYBYSZ WŁADYSŁAW
KOZIEGŁOWY
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica, odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 
– 130 - w dniu 23.09.2019,

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

TOPCZEWSKI MARCIN
OLBRACHCICE
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w miejscowości OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica, odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 
– 21/1, 38/1, 69 - w dniu 20.09.2019,
– 137/1, 162/1 - w dniu 23.09.2019,
– 70 - w dniu 24.09.2019,
– 185/1 - w dniu 26.09.2019,

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

BREJDAKOWSKA JANINA
OLBRACHCICE
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 20.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 115, położonej/położonych 
w obrębie KOZIEGŁOWY z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. 
Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

BRZOZOWSKA KRYSTYNA
OBRĘBEK
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 27.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 11, położonej/położonych 
w obrębie OBRĘBEK z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

CIEŚLAK JADWIGA
OLBRACHCICE
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 20.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 118   , położonej/położonych 
w obrębie KOZIEGŁOWY z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. 
Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

GRZEŚKIEWICZ JANUSZ
KACICE

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 20.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 152/2 , położonej/położonych 
w obrębie KOZIEGŁOWY z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. 
Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

JAGIEŁŁO ADAM
ŁUBIENICA SUPERUNKI
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 26.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 19/1, położonej/położonych 
w obrębie ŁUBIENICA SUPERUNKI z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. 
Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

KAMIŃSKA STEFANIA
ŁUBIENICA
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 23.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 14/2, położonej/położonych 
w obrębie ŁUBIENICA z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

KAMIŃSKI ANTONI
ŁUBIENICA
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 23.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 14/2, położonej/położonych 
w obrębie ŁUBIENICA z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

LELEŃ DANUTA
ŁUBIENICA
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 23.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 17, położonej/położonych 
w obrębie ŁUBIENICA z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

LESIŃSKA MAŁGORZATA
ŁUBIENICA
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 23.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 12, 15/1, położonej/położonych 
w obrębie ŁUBIENICA z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

LESIŃSKA MAŁGORZATA
ŁUBIENICA
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 26.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 18, położonej/położonych 
w obrębie ŁUBIENICA SUPERUNKI z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. 
Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

LESIŃSKI TADEUSZ
ŁUBIENICA
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 23.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 12, 15/1, położonej/położonych 
w obrębie ŁUBIENICA z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

LESIŃSKI TADEUSZ
ŁUBIENICA
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 26.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 18, położonej/położonych 
w obrębie ŁUBIENICA SUPERUNKI z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. 
Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

MIESZKOWSKI KRZYSZTOF
KOZIEGŁOWY
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 20.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 110/4,  144   , położonej/położonych
w obrębie KOZIEGŁOWY z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. 
Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

MUSIŃSKI KAZIMIERZ
KOZIEGŁOWY
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 20.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 109/1 , położonej/położonych 
w obrębie KOZIEGŁOWY z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. 
Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

OSIŃSKI STANISŁAW
KOZIEGŁOWY
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 20.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 108/1, położonej/położonych 
w obrębie KOZIEGŁOWY z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. 
Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

PRZYBYSZ IRENEUSZ
ŁUBIENICA
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 23.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 13, położonej/położonych 
w obrębie ŁUBIENICA z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

PRZYBYSZ MARZENA
ŁUBIENICA
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 23.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 13, położonej/położonych 
w obrębie ŁUBIENICA z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

WAŚKIEWICZ IRENA
WROCŁAW

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 20.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 111/1 , położonej/położonych 
w obrębie KOZIEGŁOWY z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. 
Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53



Ciechanów  14.08.2019r.
 ≡≡≡ TERRA ≡≡≡

USŁUGI GEODEZYJNE I KLASYFIKACJA GRUNTÓW

                  Jacek Kraśniewski
     ul. 17-Stycznia 7A, 06-400 Ciechanów
                     tel. 661 916 032

WINCZEWSKI STANISŁAW
GZOWO
06-121 POKRZYWNICA

 

Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

      Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019, poz.725), 
oraz na podstawie §37 ,§38 i §39 rozporządzenia Ministra rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2019r., poz.393) oraz 
informacji Starosty Pułtuskiego nr GGN.6641.25.2019 z dnia 02.08.2019, o rozpoczęciu prac geodezyjnych 
związanych z modernizacją ewidencji gruntów i  budynków  uprzejmie 

ZAWIADAMIA SIĘ

że w dniu 27.09.2019 odbędzie się ustalenie granic działki/działek nr: 47, położonej/położonych 
w obrębie OBRĘBEK z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie  OLBRACHCICE, gm. Pokrzywnica.

(USTALANA BĘDZIE JEDYNIE GRANICA DZIAŁKI/DZIAŁEK POMIĘDZY OBRĘBAMI)

Czynności z tym związane odbywać się będą  w godzinach 10.00 – 14.00, a ich rozpoczęcie poprzedzi
spotkanie organizacyjne w świetlicy wiejskiej  - OSP Koziegłowy,  o godz. 10-tej.

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.

Zgodnie z  §40 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 2019r., poz.393) po zakończeniu prac odbędzie się wyłożenie operatu 
opisowo-kartograficznego.
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 oraz w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, przy Al. 
Jana Pawła II 1  oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.
W tych dniach osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z wynikami prac oraz zgłaszać ewentualne 
uwagi.

                                                                                                                              Jacek Kraśniewski
                                                                                                                                                 Nr upr. zawod. 12150

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

Kontakt:
tel. 23 672 44 53
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