
PODOiK W OTWOCKU 
WPŁYNEŁO 

[2022 -03- O 

L.dz./podpis 
iŁ  zał. 

GEO-SAT s. 
D. Mandziak, A. .Jóźwicbi 
05-400 Otwock, ul. KołątC3 61 
WI.602671 4,"3000?3866  

WP 53.19-7O-42 ReQn 1414C5287 

Otwock, dn. 07. 03. 2022 r. 

P. Jadwiga Rosioniec 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

Działając na podstawie zlecenia właściciela działki 1311/2 w obrębie 
geodezyjnym Celestynów stosownie do zgłoszenia pracy geodezyjnej 
GK.III.6640.1.5998.2021 zawiadamiam „że w dniu 12. 04. 2022 r. o godz. 10 nastąpi 
ustalenie przebiegu granic nieruchomości położonej w Celestynowie oznaczonej jako 
działka nr: 

1311/2 —KWWA10/00016460/3 

Spotkanie odbędzie się  na gruncie w W/w dniu przy posesji: 
Celestynów, ul. Otwocka 44 

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

GEODETA ŁJP" ii." lONY 

znz DorotaAl zak 

Pouczenie: 	 upr 13467 	1,2 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są  o: 
• przybycie w oznaczonym terminie, 
• posiadanie dokumentami tożsamości. 

Udział  powyższych czynnościach leży w interesie podmiotu „ nieusprawiedliwione nie wzięcie 
w nich udziału nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia. 



PODGjK W OTWOCKU I 
W PŁYN F ł  O P. Jerzy Żołądek 

L
2022 -03- 03 

L.dz./podpis. 
H. zał. 

ONY 
Lak 

1.2 

Otwock, dn. 07. 03. 2022 r. 

QO-SAT s.c. 
D. Mandzitjk, A. Jóźwicki 

05-400 Otwock ul. Kolątc;3 61 
W. 602 €71 644.600 073 866 

NP 532.19-7n_470. Reqon 141465287 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

Działając na podstawie zlecenia właściciela działki 1311/2 w obrębie 
geodezyjnym Celestynów stosownie do zgłoszenia pracy geodezyjnej 
GK.III.6640.1.5998.2021 zawiadamiam „ że w dniu 12. 04. 2022 r. o godz. 10 nastąpi 
ustalenie przebiegu granic nieruchomości położonej w Celestynowie oznaczonej jako 
działka nr: 

1311/2 - KW WA10/00016460/3 

Spotkanie odbędzie się  na gruncie w W/w dniu przy posesji: 
Celestynów, ul. Otwocka 44 

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

GEODETA UP 

inz Doroto 

Pouczenie: 
	 upL 13467 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są  o: 
• przybycie w oznaczonym terminie, 
• posiadanie dokumentami tożsamości. 

Udział  powyższych czynnościach leży w interesie podmiotu „ nieusprawiedliwione nie wzięcie 
w nich udziału nie stanowi przeszkody do ich przeprowadzenia. 


