
 

Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

Bożena Kanarek 
           05-152 Kaliszki 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 1363, 1364 , położonych w obrębie Łomna, gmina 
Czosnów, powiat nowodworski, nie uregulowanych w księgach wieczystych. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 185, 186 , zapraszam 
do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 

Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety.



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        

P. Teresa Turkowska 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 39 zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 

Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety.



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        

P. Marek Turkowski 

05-152 Łomna 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 41 zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 

Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 
 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
P. Feliks Franiewski 
P. Zofia Franiewska 

P. Roman Mamaj 
P. Barbara Mamaj 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 45 zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 

Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 
 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
P. Piotr Jeziorkowski 

P. Stanisława Jeziorkowska 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 49 zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 

Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 
 

 



 

Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
P. Jan Fijałkowski 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu dot. przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 53, 231 zapraszam 
do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 

Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 
 

 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

P. Zygmunt Abramczyk 
            

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 1335, położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, nie uregulowanych w księdze wieczystej. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu dot. przedmiotowych działek odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 230 , zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 

 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

P. Stanisław Ziółkowski 
P. Jan Roszczyk 

P. Julianna Roszczyk     

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu dot. przedmiotowych działek odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 58 , zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 

 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

P. Władysława Derbich 
P. Leokadia Pasternak 

P. Henrk Rocki 
P. Wacława Rocka 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu dot. przedmiotowych działek odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 67 , zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

P. Piotr Kropielnicki 
P. Lucyna Kropielnicka 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8 oraz 
dz. 1321 nie uregulowanej w KW. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu dot. przedmiotowych działek odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 68, 256 , zapraszam 
do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 

 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

P. Bogusław Kamiński 
05-152 Łomna 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8 oraz 
dz. 1309 nie uregulowanej w KW. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu dot. przedmiotowych działek odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 80, 268 , zapraszam 
do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 

 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

P. Justyna Fabisiak 
P. Karolina Ocipka 

P. Marta Ocipka 
P.Rafał Ocipka 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 235  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00081588/1 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu dot. przedmiotowych działek odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 236, zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

P. Wiesława Mierzwińska 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 253  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00044645/8 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu dot. przedmiotowych działek odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 254 , zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                    

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 

 

 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

Irena Kowalewska 
Władysława Żarkiewicz 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 88, zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

 

 Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 

 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

Andrzej Ocipka, 
Dominik Ocipka, 
Jolanta Ocipka 
Kamil Ocipka 
Maria Ocipka 

Anna Wojciechowska 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8 oraz 
dz. 1282 nieuregulowanej w księdze wieczystej 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 110, 295, zapraszam 
do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

Józef Ocipka, 
Feliksa Ocipka, 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 116, zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                  
Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 

 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 

 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

Andrzej Irek 
Genowefa Irek 

Właściciel Nieustalony 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 125, zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                  
Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 

 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

Teresa Turkowska 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 167  położonych w obrębie Łomna, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, uregulowanych w księdze wieczystej WA1N/00078213/8. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 138, zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                  
Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 
 

Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

Marianna Szadkowska 
Józef Szadkowski 

Kazimiera Szadkowska 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 75, 77/1,  położonych w obrębie Pieńków, gmina 
Czosnów, powiat nowodworski, nieuregulowanych w księdze wieczystej. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 4, 78, zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                  
Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 

 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 



Warszawa, dn. 24.05.2022 r. 

                                        
 

Jan Barczuk 
Janina Barczuk 

PGR Łomna 

Z A W I A D O M I E N I E 

o czynnościach ustalenia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości 

Działając na zlecenie PGW – Wody Polskie oraz na podstawie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej PODGIK.6641.3592.2021 w ODGIK w Nowym Dworze 
Mazowieckim, zawiadamiam, że w dniu 13.06.2022 r. o godz.9 00 nastąpi 
wyznaczenie punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów, 
działek ewidencyjnych nr. 77/4  położonych w obrębie Pieńków, gmina Czosnów, 
powiat nowodworski, nieuregulowanej w księdze wieczystej. 

Spotkanie na gruncie w w/w dniu na przedmiotowych działkach odbędzie się 
na koronie wału przeciwpowodziowego. 

W związku z powyższym, jako właściciela działki nr. dz. 147, zapraszam do 
wzięcia udziału w opisanych czynnościach.  

                                                                                                                  
Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 
terminie wraz z dokumentami tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 

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

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków, par. 32 (Dz. U. Nr.2021 poz. 1390) 

oraz 

 
Zgodnie z art. 39 ust. 3, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne (dz. U. Nr. 30 poz 163 z późń. Zm) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety. 
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