
USŁUGI Staszów dnia: 14.04.2021 r.
GEODEZYJNO- KARTOGRAFICZNA

Marian Sochacki 
ul. Krakowska 14 
28-200 Staszów

te). 015-864-60'91,606-351 -534

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 12.05.2021 roku o godzinie 9:00 w miejscowości

Łagów, gmina Łagów, zostaną przeprowadzone czynności związane 

z podziałem działki nr 1-550/1 (KI 10/00063207/0) i 1-550/2 (AN 8995/2018).

W trakcie czynności zostaną wyznaczone punkty graniczne, ustalone linie

graniczne i przyjęte linie graniczne pomiędzy działkami ulegającymi 

podziałowi, a działką sąsiednią nr: 1-648 (KJ10/00050443/2), 1-551 (AN 

343/92), 1 - 1561/1 (KI 10/00056154/1), 1-1559 (KI10/00050443/2) i 11

273 (KI 10/00050443/2).

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia 

udziału w ww. czynnościach.

Pouczenie:
Zawiadomieni właściciele władający proszeni są o przybycie u oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 
być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości
4' imieniu nieobecnych mogą występować ich pełnomocnicy. H'przypadku współwłasności. współużytkowania wieczystego, 
małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony
Zgodnie z tiri. 39 ust. 3 oraz art 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poi. 782, z póżn zm. i. nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. jednakże 
udział >r tych czynnościach leży »■ interesie podmiotu.

Maria Duda 
Słupska 35 

26-025 Łagów
GEODETA UrRAWKJONY

Mariami tkacki
i JU ♦ • 1^55

(imię i nazwisko, adres zawiadamianego) (podpis geodety)
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Marian Sochacki
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28-200 Staszów

tel. 015-864-60-91, 606-351-534

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 12.05.2021 roku o godzinie 9:00 w miejscowości 

Łagów, gmina Łagów, zostaną przeprowadzone czynności związane 

z podziałem działki nr 1-550/1 (K110/00063207/0) i 1-550/2 (AN 8995/2018).

W trakcie czynności zostaną wyznaczone punkty graniczne, ustalone linie 

graniczne i przyjęte linie graniczne pomiędzy działką ulegającą podziałowi, 

a działkami sąsiednimi nr: 1-648 (KI 10/00050443/2), 1-551 (AN 343/92), 

1-1561/1 (KII 0/00056154/1), 1-1559 (KII0/00050443/2) i 11-273 

(KI 10/00050443/2).

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia 

udziału w ww. czynnościach.

Pouczenie:
Zawiadomieni właściciele władający proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 
być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów. oraz dokumentami tożsamości
li' imieniu nieobecnych mogą występować' ich pełnomocnicy. IV przypadku współwłasności. współużytkowania wieczystego, 
małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony
Zgodnie z art. 39 test. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 782. z późn. zm.). nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, jednakże 
udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu.

Ewa Gałka 
Dule 40 

26-025 Łagów
Marian »dackf

10455

(imię i nazwisko, adres zawiadamianego) (podpis geodety)


