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Następcy prawni po zmarłym Jarząbku 
Michale s. Pawła ostatnio zamieszkałym 
we wsi Promnik, gm. Strawczyn 
(współwłaścicielu działki numer 120 
położonej w obrębie Promnik, gm. Strawczyn) 

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

Zawiadamiam, że dnia 4 marca 2022 r. a g&dz. 10:00 w miejscowości Promnik, gm. Strawczyn (działki 
oznaczone numerami ewidencyjnymi 102, 103,, 261) zostaną wykonane czynności związane 
z opracowaniem opinii zleconej przez Sąd w tym: ustalenie/wyznaczenie granic przedmiotowych działek 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 102, 103, 261 w obrębie Promnik oraz pomiar sytuacyjny do 
opracowania opinii zleconej przez Sąd. Czynności zostaną wykonane na podstawie postanowienia 
Sądu Rejonowego w Kielcach 1 Wydział Cywilny z dnia 20 grudnia 2021 roku oraz na podstawie 
zlecenia tegoż Sądu z dnia 14stycznia 2022 roku- Sygn. aktINs 715/19. 
Strony proszone są o stawiennictwo m działce oznaczanej numerem ewidencyjnym 102 w obrębie 
Promnik, gm. Strawczyn - przy drodze gminnej). 

Uwaza! W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARSCo V-2, który wywołuje chorobę COVID-19 
informuję, że strony (zawiadomione o czynnościach) zobowiązane są do poinformowania biegłego 
(przed wyznaczonym terminem zaplano ornych czynności) o zastosowanej wobec nich kwarantannie. 
albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą. Jednocześnie informuję, że 
wylej wymieniona sytuacja będzie dostatecznym usprawiedliwieniem nieobecności strony i w związku 
Z tym czynności zostaną odroczone i w takiej sytuacji wyznaczę nowy termin. W trakcie 
wykonywania czynności przez biegłego, strony zobowiązane są do zachowania wszelkich zabezpieczeń 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Telefon do kontaktu: 604328007. 

Zawiadomieni właściciele (władający) nieruchomości oraz stron)' 
postępowania proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne! przy ustalaniu 
granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio 
upoważnieni pełnomocnicy. ) 
Udział w czynnościach jest w interesie podmiotów zawiadomionych. 3 JF €31 Y S A D O Y / 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron - ...... a m i i / 
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STAROSTA KIELECKI 
ul. Wrzosowa 44 

25-211 Kielce 

Wniosek o zamieszczenie ogłoszenia ti; stronie in ter rudawej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu'/ego w Kielcach. 

Na podstawie §32 ust, 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (D.U. z 30-07-2021 roku poz. 1390) zwracam się 
z prośbą o zamieszczenie załączonego ogłoszenia na stronach internetowych Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie na okres 
minimum 7 dni. 

Uzasadnienie: 
Na podstawie zgłoszonej pracy geodezyjnej za numerem GN-III.6640.474,2022 

(sporządzenie innej mapy do cełów prawnych) istnieje konieczność ustalenia/wyznaczenia 
granic przedmiotowej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 103 położonej w obrębie 
Promnik, gm. Strawczyn do opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej 
z opracowaniem opinii zleconej przez Sąd Rejonowy w Kielcach w sprawie o zasiedzenie, 
Sygn. akt I Ns 715/19. 
W ewidencji gruntów i budynków (między innymi), jako współwłaściciel działki sąsiedniej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 120 ujawniony jest Michał Jarząbek s. Pawła zam. 
Promnik, gm. Strawczyn, natomiast w aktach sprawy ujawniony jest akt zgonu zaświadczający 
o tym, że Michał Jarząbek nie żyje, jak również brak jest następców prawnych po zmarłym 
Michale Jarząbku. 
W związku z powyższym spełnione są przesłanki wyżej cytowanego przepisu, a forma 
ogłoszenia ma na celu zawiadomienie o czynnościach wszystkie strony zainteresowane 
ustaleniem/wyznaczeniem granic przedmiotowej nieruchomości. 

W załączeniu zgłoszenie pracy geodezyjne i zawiadomienie. "? 
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