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Następcy prawni po zmarłym Janie Wojciechowskim 
(współwłaścicielu dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 634 
w obrębie Tumlin, gm. Zagnańsk), ostatni zamieszkałym Tumlin 
Zacisze 6, 26-050 Zagnańsk.

ZA WI ADO MIENIE

Zawiadamiam, że dnia 17 września 2021 r. o godz. 12:00 w miejscowości Tumlin , Gm. Zagnańsk 
(działka oznaczona numerem ewidencyjnym 633/2) zostaną wykonane czynności związane 
z opracowaniem opinii, w tym: wyznaczenie/ustalenie granic przedmiotowej działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 633/2 w obrębie Tumlin, ustalenie obszaru gruntu objętego wnioskiem o 
zasiedzenie oraz pomiar sytuacyjny do opracowania opinii zleconej przez Sąd. Czynności zostaną 
wykonane na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach I Wydział Cywilny z dnia 28 
czerwca 2021 roku oraz na podstawie zlecenia tegoż Sądu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie 
o zasiedzenie - Sygn. akt INs 623/19.
Strony proszone są o stawiennictwo na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 633/2 w obrębie 
Tumlin (numer adresowy 31 A), Gm. Zagnańsk.

Uwaga! W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COYIT-19 
informuję, że strony (zawiadomione o czynnościach) zobowiązane są do poinformowania biegłego 
(przed wyznaczonym terminem zaplanowanych czynności) o zastosowanej wobec nich kwarantannie, 
albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą. Jednocześnie informuję, że 
wyżej 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.

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) nieruchomości oraz strony 
postępowania proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentami (w tym z dokumentami własności) oraz 
z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio 
upo waśnieni pełnomocnicy.
Udział w czynnościach jest w interesie podmiotów zawiadomionych.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron 
nie wstrzymuje czynności geodety.
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