
   „GEO-IMPEX” Spółka Cywilna Ciechanów 17.01.2022
ul. Pułtuska 20C lok.25, 06-400 Ciechanów    
             tel./fax (0-23) 672-44-53   

GBURZYŃSKA KRYSTYNA 
- -
NOWA WIEŚ

ZAWIADOMIENIE
 o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych  /Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm/; ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z
2021 r., poz. 1990/; Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów

nieruchomości /Dz.U.2004 nr 268 poz.2663/

INFORMUJE SIĘ

   że działając na zlecenie Wójta Gminy Ojrzeń , w związku z rozbudową drogi gminnej, na działkach nr: 
101/4,101/6, 103, 137, 164 i 212

w dniu 14.02.2022r. w godzinach 10-14, w miejscowości OJRZEŃ, gm. Ojrzeń, 

 zostaną przeprowadzone prace geodezyjne związane z podziałem działki/działek sąsiednich nr 212, 227 
oraz przyjęciem granic ww. nieruchomości do podziału.

Zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Miejsce spotkania: o godzinie 10-tej na placu przed Urzędem Gminy w Ojrzeniu 
      -ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny w godzinach od 8 do 16 pod numer telefonu 
23 672 44 53 

Jacek Kraśniewski
Nr upr. Zawod. 12150         

 ..................................
 (podpis

 POUCZENIE

     Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu(wyznaczeniu) granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności , współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Informuje się, że nie stawienie się zainteresowanego na gruncie bez usprawiedliwienia nie spowoduje wstrzymania 
czynności przyjęcia granic.
Podstawa prawna: 
-Ustawa z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -  
Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm
-Ustawa z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -  Dz. U. z 2021 r., poz. 1990



   „GEO-IMPEX” Spółka Cywilna Ciechanów 17.01.2022
ul. Pułtuska 20C lok.25, 06-400 Ciechanów    
             tel./fax (0-23) 672-44-53   

GBURZYŃSKI BENEDYKT 
- -
NOWA WIEŚ

ZAWIADOMIENIE
 o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych  /Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm/; ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z
2021 r., poz. 1990/; Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów

nieruchomości /Dz.U.2004 nr 268 poz.2663/

INFORMUJE SIĘ

   że działając na zlecenie Wójta Gminy Ojrzeń , w związku z rozbudową drogi gminnej, na działkach nr: 
101/4,101/6, 103, 137, 164 i 212

w dniu 14.02.2022r. w godzinach 10-14, w miejscowości OJRZEŃ, gm. Ojrzeń, 

 zostaną przeprowadzone prace geodezyjne związane z podziałem działki/działek sąsiednich nr 212, 227 
oraz przyjęciem granic ww. nieruchomości do podziału.

Zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Miejsce spotkania: o godzinie 10-tej na placu przed Urzędem Gminy w Ojrzeniu 
      -ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny w godzinach od 8 do 16 pod numer telefonu 
23 672 44 53 

Jacek Kraśniewski
Nr upr. Zawod. 12150         

 ..................................
 (podpis

 POUCZENIE

     Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu(wyznaczeniu) granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności , współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Informuje się, że nie stawienie się zainteresowanego na gruncie bez usprawiedliwienia nie spowoduje wstrzymania 
czynności przyjęcia granic.
Podstawa prawna: 
-Ustawa z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -  
Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm
-Ustawa z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -  Dz. U. z 2021 r., poz. 1990



   „GEO-IMPEX” Spółka Cywilna Ciechanów 17.01.2022
ul. Pułtuska 20C lok.25, 06-400 Ciechanów    
             tel./fax (0-23) 672-44-53   

GOŁĘBIEWSKA BOGUMIŁA 
- -
06-456 OJRZEŃ

ZAWIADOMIENIE
 o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych  /Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm/; ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z
2021 r., poz. 1990/; Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów

nieruchomości /Dz.U.2004 nr 268 poz.2663/

INFORMUJE SIĘ

   że działając na zlecenie Wójta Gminy Ojrzeń , w związku z rozbudową drogi gminnej, na działkach nr: 
101/4,101/6, 103, 137, 164 i 212

w dniu 14.02.2022r. w godzinach 10-14, w miejscowości OJRZEŃ, gm. Ojrzeń, 

 zostaną przeprowadzone prace geodezyjne związane z podziałem działki/działek sąsiednich nr 155, 165 
oraz przyjęciem granic ww. nieruchomości do podziału.

Zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Miejsce spotkania: o godzinie 10-tej na placu przed Urzędem Gminy w Ojrzeniu 
      -ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny w godzinach od 8 do 16 pod numer telefonu 
23 672 44 53 

Jacek Kraśniewski
Nr upr. Zawod. 12150         

 ..................................
 (podpis

 POUCZENIE

     Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu(wyznaczeniu) granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności , współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Informuje się, że nie stawienie się zainteresowanego na gruncie bez usprawiedliwienia nie spowoduje wstrzymania 
czynności przyjęcia granic.
Podstawa prawna: 
-Ustawa z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -  
Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm
-Ustawa z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -  Dz. U. z 2021 r., poz. 1990



   „GEO-IMPEX” Spółka Cywilna Ciechanów 17.01.2022
ul. Pułtuska 20C lok.25, 06-400 Ciechanów    
             tel./fax (0-23) 672-44-53   

GRZANKOWSKI KAZIMIERZ 
- -
06-456 OJRZEŃ

ZAWIADOMIENIE
 o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych  /Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm/; ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z
2021 r., poz. 1990/; Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów

nieruchomości /Dz.U.2004 nr 268 poz.2663/

INFORMUJE SIĘ

   że działając na zlecenie Wójta Gminy Ojrzeń , w związku z rozbudową drogi gminnej, na działkach nr: 
101/4,101/6, 103, 137, 164 i 212

w dniu 14.02.2022r. w godzinach 10-14, w miejscowości OJRZEŃ, gm. Ojrzeń, 

 zostaną przeprowadzone prace geodezyjne związane z podziałem działki/działek sąsiednich nr 210 oraz 
przyjęciem granic ww. nieruchomości do podziału.

Zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Miejsce spotkania: o godzinie 10-tej na placu przed Urzędem Gminy w Ojrzeniu 
      -ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny w godzinach od 8 do 16 pod numer telefonu 
23 672 44 53 

Jacek Kraśniewski
Nr upr. Zawod. 12150         

 ..................................
 (podpis

 POUCZENIE

     Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu(wyznaczeniu) granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności , współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Informuje się, że nie stawienie się zainteresowanego na gruncie bez usprawiedliwienia nie spowoduje wstrzymania 
czynności przyjęcia granic.
Podstawa prawna: 
-Ustawa z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -  
Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm
-Ustawa z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -  Dz. U. z 2021 r., poz. 1990



   „GEO-IMPEX” Spółka Cywilna Ciechanów 17.01.2022
ul. Pułtuska 20C lok.25, 06-400 Ciechanów    
             tel./fax (0-23) 672-44-53   

OGLĘDZKA JADWIGA 
- -
06-456 OJRZEŃ

ZAWIADOMIENIE
 o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych  /Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm/; ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z
2021 r., poz. 1990/; Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów

nieruchomości /Dz.U.2004 nr 268 poz.2663/

INFORMUJE SIĘ

   że działając na zlecenie Wójta Gminy Ojrzeń , w związku z rozbudową drogi gminnej, na działkach nr: 
101/4,101/6, 103, 137, 164 i 212

w dniu 14.02.2022r. w godzinach 10-14, w miejscowości OJRZEŃ, gm. Ojrzeń, 

 zostaną przeprowadzone prace geodezyjne związane z podziałem działki/działek sąsiednich nr 153 oraz 
przyjęciem granic ww. nieruchomości do podziału.

Zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Miejsce spotkania: o godzinie 10-tej na placu przed Urzędem Gminy w Ojrzeniu 
      -ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny w godzinach od 8 do 16 pod numer telefonu 
23 672 44 53 

Jacek Kraśniewski
Nr upr. Zawod. 12150         

 ..................................
 (podpis

 POUCZENIE

     Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu(wyznaczeniu) granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności , współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Informuje się, że nie stawienie się zainteresowanego na gruncie bez usprawiedliwienia nie spowoduje wstrzymania 
czynności przyjęcia granic.
Podstawa prawna: 
-Ustawa z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -  
Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm
-Ustawa z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -  Dz. U. z 2021 r., poz. 1990



   „GEO-IMPEX” Spółka Cywilna Ciechanów 17.01.2022
ul. Pułtuska 20C lok.25, 06-400 Ciechanów    
             tel./fax (0-23) 672-44-53   

OGLĘDZKI WACŁAW 
- -
06-456 OJRZEŃ

ZAWIADOMIENIE
 o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych  /Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm/; ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z
2021 r., poz. 1990/; Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów

nieruchomości /Dz.U.2004 nr 268 poz.2663/

INFORMUJE SIĘ

   że działając na zlecenie Wójta Gminy Ojrzeń , w związku z rozbudową drogi gminnej, na działkach nr: 
101/4,101/6, 103, 137, 164 i 212

w dniu 14.02.2022r. w godzinach 10-14, w miejscowości OJRZEŃ, gm. Ojrzeń, 

 zostaną przeprowadzone prace geodezyjne związane z podziałem działki/działek sąsiednich nr 153 oraz 
przyjęciem granic ww. nieruchomości do podziału.

Zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Miejsce spotkania: o godzinie 10-tej na placu przed Urzędem Gminy w Ojrzeniu 
      -ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny w godzinach od 8 do 16 pod numer telefonu 
23 672 44 53 

Jacek Kraśniewski
Nr upr. Zawod. 12150         

 ..................................
 (podpis

 POUCZENIE

     Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu(wyznaczeniu) granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności , współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Informuje się, że nie stawienie się zainteresowanego na gruncie bez usprawiedliwienia nie spowoduje wstrzymania 
czynności przyjęcia granic.
Podstawa prawna: 
-Ustawa z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -  
Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm
-Ustawa z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -  Dz. U. z 2021 r., poz. 1990



   „GEO-IMPEX” Spółka Cywilna Ciechanów 17.01.2022
ul. Pułtuska 20C lok.25, 06-400 Ciechanów    
             tel./fax (0-23) 672-44-53   

ZAŁĘSKA GRAŻYNA 
OJRZEŃ
06-456 OJRZEŃ

ZAWIADOMIENIE
 o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych  /Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm/; ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z
2021 r., poz. 1990/; Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów

nieruchomości /Dz.U.2004 nr 268 poz.2663/

INFORMUJE SIĘ

   że działając na zlecenie Wójta Gminy Ojrzeń , w związku z rozbudową drogi gminnej, na działkach nr: 
101/4,101/6, 103, 137, 164 i 212

w dniu 14.02.2022r. w godzinach 10-14, w miejscowości OJRZEŃ, gm. Ojrzeń, 

 zostaną przeprowadzone prace geodezyjne związane z podziałem działki/działek sąsiednich nr 246, 247 
oraz przyjęciem granic ww. nieruchomości do podziału.

Zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Miejsce spotkania: o godzinie 10-tej na placu przed Urzędem Gminy w Ojrzeniu 
      -ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny w godzinach od 8 do 16 pod numer telefonu 
23 672 44 53 

Jacek Kraśniewski
Nr upr. Zawod. 12150         

 ..................................
 (podpis

 POUCZENIE

     Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu(wyznaczeniu) granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności , współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Informuje się, że nie stawienie się zainteresowanego na gruncie bez usprawiedliwienia nie spowoduje wstrzymania 
czynności przyjęcia granic.
Podstawa prawna: 
-Ustawa z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -  
Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póź.zm
-Ustawa z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -  Dz. U. z 2021 r., poz. 1990


