
GEOSAT S.C. 
D. Mandziak, A. Jóiwicki 

05-400 Otwock, ul. Ko#taja 61 
t&. e02 671 644, 600 073 366 

Nsf' 532-19-70-420 Regon 141485267 

Otwock dn. 10.06.2022r. 

WPLyNPn 

[2022 -06- 1 3J 

L.dz./podpis. ............ 
ii. za .......  ............... ........... 

Wfasciciel Nieustalony 

ZAWIADOMIENIE 
r 	 ID 

0 czynnociach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji 
gruntów 

( w trybie art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficznei. Zgodnie z ust. 3 ww. art. 39 

0 czynnosciach wznowienia znaków granicznych oraz trvbie tego 

zawiadamiania zgodnie z art. 32 ust 1-4 p.g.i k.) 

Dzialajftc na podstawie ziecenia wIacicie1a dzialki 359 i 713 z obrçbu 
Calowanie 	gm. Karczew oraz zgloszenia pracy geodezyjnej GK.111. 
6640.1.2606.2022 zawiadamiam, 2e w dniu 14.07.22r. o godz. 1000  nasti 
wyznaczenie granic dzialki ewidencyjnych nr 359, 713 poIoonych w 
Calowaniu nie uregulowanej w KW. 

W zwiftzku z powyszym 	zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych 
czynnociach spotkanie przy posesji Calowanie 86A. 	 . 	. . •, 

ARKAOIV#JtMCK!  
. 	 Upwn 	r.r 14693 

Pouczenie: 
If Zawiadomieni wIacicie1e ( wIadajcy) gruntami proszeni s o przybycie w oznaconym 

terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mog4 byá potrzebne przy przyjmowaniu granic ich 
niemchomoci oraz dokumentami tosamoci. 
W imieniu osób nieobecnych mog4 wystçpowaó odpowiednio upowa.nieni pelnomocnicy. 
W przypadku wspOIwIasnoci , wspOIuytkowania wieczystego, maIeñskiej wspO1noci 
ustawowej - uczestnikami postçpowania s4 wszystkie strony. Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art., 
32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynnoci geodety. 
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Wlasciciel Nieustalony 

ZAWIADOMIENIE 
0 czynnociach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji 

gruntów 
( w trybie art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficznei. Zgodnie z ust. 3 ww. art. 39 

0 czynnociach wznowienia znaków granicznych oraz trybie tego 

zawiadamiania zgodnie z art. 32 ust 1-4 p.g.i k.) 

Dzialajftc na podstawie ziecenia wIacicie1a dzialki 359 i 713 z obrçbu 
Calowanie 	gm. Karczew oraz zgloszenia pracy geodezyjnej GKIII. 
6640.1.2606.2022 zawiadamiam, 2e w dniu 14.07.22r. o godz. 1 000  nasti 
wyznaczenie granic dzialki ewidencyjnych nr 359, 713 poIoonych w 
Calowaniu nie uregulowanej w KW. 

W zwiftzku z powyszym 	zapraszam do wziçcia udzialu w opisanych 
czynnociach spotkanie przy posesji Calowanie 86A. 	 .... 

C,:L1  two Lr 	4P 

ARKAD1U$'1LWK K1  
. 	 Upr :ywr4Fpi!i rr 14693 

Pouczerne: 	 / 
Zawiadomieni wIacicie1e ( wIadajcy) gruntami proszeni s4 o przybycie w oznaconym 
terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mop byó potrzebne przy przyjmowaniu granic ich 
nieruchomoci oraz dokumentami tosamoci. 
W imieniu osób nieobecnych mop wystçpowaá odpowiednio upowanieni pelnomocnicy. 
W przypadku wspóIwIasnoci , wspó1uytkowania wieczystego, maIeñskiej wspó1noci 
ustawowej - uczestnikami postçpowania sa wszystkie strony. Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art., 
32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynnoci geodety. 


