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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
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Pouczenie:
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.
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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.
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Pouczenie:
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.

