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LUCYNA FALIŃSKA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 334/2(obr.0006), 259/2(obr.0006).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 15:00 : Cząsków Polski, ul. Firmowa przy skrzyżowaniu z ul. Cichą 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (334/2(obr.0006), 259/2(obr.0006)) 
zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 
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JOLANTA  KIERSIKOWSKA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 50/3(obr.0011), 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 9:00 : Czosnów, ul. Duńska przy skrzyżowaniu z dr. nr 7, oraz 24.06.2021r. godz. 10:30 : 

Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (50/3(obr.0011), 122/4(obr.0011), 
122/8(obr.0011)) zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 
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BOGDAN  RYCZANOWSKI 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 141/4(obr.0027), 141/8(obr.0027), 141/7(obr.0027).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 11:30 : Kazuń Nowy, ul. Rekreacyjna przy skrzyżowaniu z ul. Ordona 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (141/4(obr.0027), 141/8(obr.0027), 
141/7(obr.0027)) zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 
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ZOFIA  RYCZANOWSKA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 141/4(obr.0027), 141/8(obr.0027), 141/7(obr.0027).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 11:30 : Kazuń Nowy, ul. Rekreacyjna przy skrzyżowaniu z ul. Ordona 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (141/4(obr.0027), 141/8(obr.0027), 
141/7(obr.0027)) zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 
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BARBARA MURAWIŃSKA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 121/4(obr.0027).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 11:30 : Kazuń Nowy, ul. Rekreacyjna przy skrzyżowaniu z ul. Ordona 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (121/4(obr.0027)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 
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GRZEGORZ LAUK 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 121/4(obr.0027).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 11:30 : Kazuń Nowy, ul. Rekreacyjna przy skrzyżowaniu z ul. Ordona 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (121/4(obr.0027)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 
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ADAM SZCZEPAN LAUK 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 121/4(obr.0027).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 11:30 : Kazuń Nowy, ul. Rekreacyjna przy skrzyżowaniu z ul. Ordona 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (121/4(obr.0027)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_325 

 

           
KRZYSZTOF DARIUSZ LUTOMSKI 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 85/18(obr.0027).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 12:30 : Kazuń Nowy, ul. Zielna pod wiaduktem z ul. Gwiaździstą 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (85/18(obr.0027)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_34 

 

           
PIOTR DRUŻBA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 6/13(obr.0015).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 09:00 : na skrzyżowaniu dr7 z ul. Poziomkową - Dziekanów Nowy 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (6/13(obr.0015)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_481 

 

           
HENRYK LEŚNIEWSKI 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 105(obr.0027).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 11:30 : Kazuń Nowy, ul. Rekreacyjna przy skrzyżowaniu z ul. Ordona 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (105(obr.0027)) zostaliście Państwo o tym 
fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_487 

 

           
ANNA KOBERDA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 127/2(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 9:00 : Czosnów, ul. Duńska przy skrzyżowaniu z dr. nr 7 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (127/2(obr.0011)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_252 

 

           
KRZYSZTOF  SEKUŁA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011), 127/2(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu, oraz 

24.06.2021r. godz. 9:00 : Czosnów, ul. Duńska przy skrzyżowaniu z dr. nr 7 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011), 
127/2(obr.0011)) zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_181 

 

           
JAN  FIJAŁKOWSKI 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011), 98(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu, oraz 

24.06.2021r. godz. 9:00 : Czosnów, ul. Duńska przy skrzyżowaniu z dr. nr 7 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011), 
98(obr.0011)) zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_208 

 

           
CEZARY KAZIMIERZ KĄPIŃSKI 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011), 294/4(obr.0006).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu, oraz 

22.06.2021r. godz. 15:00 : Cząsków Polski, ul. Firmowa przy skrzyżowaniu z ul. Cichą 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011), 
294/4(obr.0006)) zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_597 

 

           
ANNA WOJCIECHOWSKA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 940/5(obr.0023).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 12:00 : Palmiry - skrzyżowanie dr7 z ul. Przykościelną 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (940/5(obr.0023)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_598 

 

           
DOMINIK OCIPKA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 940/5(obr.0023).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 12:00 : Palmiry - skrzyżowanie dr7 z ul. Przykościelną 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (940/5(obr.0023)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_599 

 

           
JOLANTA OCIPKA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 940/5(obr.0023).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 12:00 : Palmiry - skrzyżowanie dr7 z ul. Przykościelną 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (940/5(obr.0023)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_600 

 

           
KAMIL OCIPKA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 940/5(obr.0023).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 12:00 : Palmiry - skrzyżowanie dr7 z ul. Przykościelną 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (940/5(obr.0023)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_601 

 

           
ANDRZEJ OCIPKA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 940/5(obr.0023).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 12:00 : Palmiry - skrzyżowanie dr7 z ul. Przykościelną 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (940/5(obr.0023)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_603 

 

           
MARIA OCIPKA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 940/5(obr.0023).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 12:00 : Palmiry - skrzyżowanie dr7 z ul. Przykościelną 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (940/5(obr.0023)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_88 

 

           
PIOTR  KROPIELNICKI 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 1133/2(obr.0023).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 13:30 : Łomna, ul. Firmowa przy przystanku autobusowym Firmowa 02 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (1133/2(obr.0023)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_89 

 

           
LUCYNA  KROPIELNICKA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 1133/2(obr.0023).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 13:30 : Łomna, ul. Firmowa przy przystanku autobusowym Firmowa 02 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (1133/2(obr.0023)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_174 

 

           
IGNACY  WOŹNIAK 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011)) 
zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_175 

 

           
STEFANIA  WOŹNIAK 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011)) 
zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_197 

 

           
FELIKS  TOMASZEWSKI 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011)) 
zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_198 

 

           
TADEUSZ  TOMASZEWSKI 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 43/3(obr.0027), 122/8(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu, oraz 

24.06.2021r. godz. 12:30 : Kazuń Nowy, ul. Zielna pod wiaduktem z ul. Gwiaździstą 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 43/3(obr.0027), 
122/8(obr.0011)) zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_203 

 

           
JERZY  TRZPIOŁA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011)) 
zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_208 

 

           
CEZARY KAZIMIERZ KĄPIŃSKI 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011), 294/4(obr.0006).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu, oraz 

22.06.2021r. godz. 15:00 : Cząsków Polski, ul. Firmowa przy skrzyżowaniu z ul. Cichą 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011), 
294/4(obr.0006)) zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_212 

 

           
MARIANNA  TOMASZEWSKA 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011)) 
zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_222 

 

           
JAKUB  ROSZEK 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011)) 
zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_223 

 

           
STANISŁAWA  ROSZEK 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011)) 
zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_251 

 

           
ELŻBIETA  ZIELSKA-LOMBARDI 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 10:30 : Czosnów, ul. Pańska przy skrzyżowaniu  z drogą serwisową przy tunelu 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (122/4(obr.0011), 122/8(obr.0011)) 
zostaliście Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_400 

 

           
JÓZEF KUŻEL 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 72/2(obr.0023), 72/1(obr.0023).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

24.06.2021r. godz. 15:30 : Zakroczym  ul. Utrata na skrzyżowaniu przy posesji 22A 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (72/2(obr.0023), 72/1(obr.0023)) zostaliście 
Państwo o tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_614 

 

           
KAZIMIERZ  WIDEMAJER 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 26(obr.0028).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 12:00 : Palmiry - skrzyżowanie dr7 z ul. Przykościelną 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (26(obr.0028)) zostaliście Państwo o tym 
fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_615 

 

           
EDWARDA  WIDEMAJER 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 26(obr.0028).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 12:00 : Palmiry - skrzyżowanie dr7 z ul. Przykościelną 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (26(obr.0028)) zostaliście Państwo o tym 
fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.



ul. Niemcewicza 26/120 
02 – 306 Warszawa 
email: limbus@geodetka.pl 

 
7_573 

 

           
MAREK  TURKOWSKI 

 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w EGiB 
(art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2020r. poz. 2052) 

oraz 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

(par.38,ust.1,2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków Dz.U.Nr 38,poz.454, w związku z art. 32 ust.1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne Dz.U.2020, poz. 2052) 

 
 

 Działając na podstawie zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamiam,  

o wyznaczeniu punktów granicznych pasa drogowego drogi nr 7 z Państwa nieruchomością stanowiącą  

dz. 748/5(obr.0023).  

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 

Miejsca i terminy spotkań: 

22.06.2021r. godz. 13:30 : Łomna, ul. Firmowa przy przystanku autobusowym Firmowa 02 

 GEODETA  UPRAWNIONY 
 

 inż. Cezary Hellich 
 upr. Nr 10993 

           17.05.2021r. 
                      

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. 
poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety – obecność jest nieobowiązkowa. 

Osoby, które stawią się na spotkanie są zobligowane do posiadania ze sobą dokumentu tożsamości. W imieniu osób 
nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienie powinno być wykonane w formie 
pisemnej). 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. 
poz. 2052) w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania 
przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

 Celem pracy geodezyjnej PODGiK.6641.854.2020 jest wyznaczenie wybranych punktów granicznych drogi 
krajowej nr 7. W związku z tym, że punkty te należą również do Państwa działek (748/5(obr.0023)) zostaliście Państwo o 
tym fakcie zawiadomieni.  

Ze względu na panującą pandemię chęć wzięcia udziału w czynnościach proszę potwierdzić telefonicznie pod 

nr 514-174-873 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wyznaczenia.

 


