
 

               „LEVEL”          61 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      CHARUZIŃSKI ZBIGNIEW JERZY 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-306/33,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 306/33 dnia 2016-11-17_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-297/3,  położonej 
w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 297/3 dnia 2016-10-25_9:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-306/24,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 306/24 dnia 2016-11-17_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-178/13,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 178/13 dnia 2016-11-09_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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      JAŹWIŃSKI BOGDAN 
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Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-77/28,  położonej 
w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 77/28 dnia 2016-11-22_11:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-306/24,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 306/24 dnia 2016-11-17_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-306/12,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 306/12 dnia 2016-11-17_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          304 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      KRAWCZYŃSKI GRZEGORZ 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-191/18,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 191/18 dnia 2016-10-26_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          329 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      KWIECIŃSKA ANNA KRYSTYNA 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-306/33,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 306/33 dnia 2016-11-17_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          345 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      LUBERADZKI JERZY ADAM 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-149,  położonej w 
obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 149 dnia 2016-10-27_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          406 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      NODZYKOWSKA JOLANTA ANNA 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-72/4, 8-72/5,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 72/4 dnia 2016-11-24_13:00, działka 72/5 dnia 2016-11-24_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          407 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      NOJSZEWSKA ANNA PAULINA 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-181,  położonej w 
obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 181 dnia 2016-10-26_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          409 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      NOJSZEWSKI JACEK ALEKSANDER 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-181,  położonej w 
obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 181 dnia 2016-10-26_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          410 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      NOJSZEWSKI MACIEJ HENRYK 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-181,  położonej w 
obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 181 dnia 2016-10-26_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          411 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      NOJSZEWSKI PIOTR BOGUSŁAW 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-181,  położonej w 
obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 181 dnia 2016-10-26_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          412 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      NOWAK MICHAŁ TYMOTEUSZ 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-191/14,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 191/14 dnia 2016-10-26_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          415 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      NOWAK-RAKOWSKA JOANNA CELINA 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-191/14,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 191/14 dnia 2016-10-26_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          457 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      PAWŁOWICZ ALEKSANDRA PAULINA 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-125/3, 8-125/8,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 125/3 dnia 2016-11-08_11:00, działka 125/8 dnia 2016-11-08_11:00, działka 125/8 
dnia 2016-11-08_9:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          471 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      PILECKA-BŁAŻEJCZYK BARBARA 
DOROTA 

  
       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-27/1,  położonej 
w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 27/1 dnia 2016-11-15_11:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          472 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      PILECKA-ŁUBNIEWSKA MAŁGORZATA 
KRYSTYNA 

  
       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-27/1,  położonej 
w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 27/1 dnia 2016-11-15_11:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          473 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      PILECKA-PIETRUSIŃSKA ELŻBIETA 
HANNA 

  
       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-27/1,  położonej 
w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 27/1 dnia 2016-11-15_11:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          511 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      RAKOWSKA MONIKA 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-191/14,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 191/14 dnia 2016-10-26_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          521 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      ROSIAK JERZY ZBIGNIEW 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-178/13,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 178/13 dnia 2016-11-09_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          522 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      ROSIAK WOJCIECH RYSZARD 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-178/13,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 178/13 dnia 2016-11-09_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          591 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      SZOT STANISŁAW 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-18, 8-188, 8-220, 
8-254,  położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 18 dnia 2016-11-15_9:00, działka 188 dnia 2016-10-26_13:00, działka 220 dnia 
2016-10-27_9:00, działka 254 dnia 2016-10-26_11:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          598 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      SZULC MARCIN 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-297/3,  położonej 
w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 297/3 dnia 2016-10-25_9:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          616 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      ŚWIPIARSKA MAGDALENA EWA 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-306/41,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 306/41 dnia 2016-11-17_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          617 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      ŚWIPIARSKA WIKTORIA 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-306/41,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 306/41 dnia 2016-11-17_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          618 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      ŚWIPIARSKI TOMASZ JERZY 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-306/41,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 306/41 dnia 2016-11-17_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          635 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      TRĘBACKA KATARZYNA MONIKA 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-306/29,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 306/29 dnia 2016-11-17_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          636 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      TRĘBACKI MARCIN TOMASZ 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-306/29,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 306/29 dnia 2016-11-17_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          639 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      TULIK GRAŻYNA BOŻENA 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-178/13,  
położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 178/13 dnia 2016-11-09_13:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 



 

               „LEVEL”          683 
             Przedsiębiorstwo  
       Geodezyjno-Projektowe                                                                                      Siedlce: 2016-10-03 
     Spółka z o.o. w  Siedlcach 
                ul Brzeska 97 
       tel. (025) 63-223-17 wew.32 
     Pan (Pani): 

      WOJTOWICZ CZESŁAWA 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-123/14, 8-123/15, 
8-123/17, 8-123/19, 8-123/27, 8-123/29, 8-123/30, 8-123/31, 8-123/8, 8-77/21, 8-77/31, 8-
77/33, 8-77/4,  położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 123/14 dnia 2016-11-08_11:00, działka 123/15 dnia 2016-11-08_11:00, działka 
123/17 dnia 2016-11-08_11:00, działka 123/19 dnia 2016-11-08_11:00, działka 123/27 
dnia 2016-11-08_11:00, działka 123/29 dnia 2016-11-08_11:00, działka 123/30 dnia 2016-
11 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
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      ZIELIŃSKA MARIANNA 
  

       
 

Zawiadomienie 
 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
 

Na podstawie &38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz. 
454) oraz upoważnienia Starosty nowodworskiego do wykonywania prac związanych z 
modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Nasielsk, 
obręb Cieksyn uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się wznowienie znaków granicznych lub 
ustalenie odcinka granicy działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 8-18, 8-188, 8-220, 
8-254,  położonej w obrębie Cieksyn lub przyległej do niego. 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie danej 
działki  odpowiednio do numeru działki w następującym terminie szczegółowym (godziny 
podano za datą):  
działka 18 dnia 2016-11-15_9:00, działka 188 dnia 2016-10-26_13:00, działka 220 dnia 
2016-10-27_9:00, działka 254 dnia 2016-10-26_11:00 

 
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela.  
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument 

tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo 
na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do 
akt. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych. 
W związku z powyższym, zapraszamy do stawienia się na gruncie i wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działki.  

Czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie dokona geodeta uprawniony Tadeusz 
Siwiński Upr. MGPiB 10618, geodeta uprawniony Marek Kondej Upr. MGPiB 14117, 
geodeta uprawniony Sławosz Jeliński Upr. MGpiB 10596. 

Opracowanie projektu wykonuje geodeta Paweł Kaczyński Upr. MGPiB 14115. 
KONTAKT tel. (025) 63-223-17 wew.32 
 

                Dyrektor Biura 
 

     mgr inż. Filip Suwara 
 
 

POUCZENIE. 
Zawiadomieni właściciele gruntów winni stawić się w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, 

jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów. Nie stawienie się stron nie wstrzymuje czynności 
geodety związanych z ustaleniem granic i nie stanowi przeszkody do wprowadzenia zmian w rejestrze gruntów. 
W razie niemożności wzięcia udziału przy ustaleniu granic przez samego właściciela gruntów, w jego imieniu 
może występować zastępca, mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo. Podstawa prawna: Ustawa Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dn. 17.05.89 r. ( Dz. U. Nr 30   poz. 163 z późniejszymi zmianami). 


