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Mietel 34,28-130 Stopnica 
Biegły Sądowy z zakresu geodezji 
Uprawnienia zawodowe nr 17600 

Mietel, 15-11-2021 r. 

Tadeusz Andrejas 
(współwłaściciel działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 710/159 w obrębie Maleszowa, 
gm. Pierzchnica - wg. ewidencji gruntów i budynków 
zam. Maleszowa, gm. Pierzchnica). 

- ewentualnie następcy prawni. 

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

Zawiadamiam, że dnia 15 grudnia 2021 r. o godz, 10:00 w miejscowości Maleszowa - Lasy, gm. 
Pierzchnica (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 983, 710/128, 710/129, 710/130, 710/131, 
710/133) zostaną wykonane czynności związane z opracowaniem opinii, w tym ustalenie/wyznaczenie 
granicy przedmiotowych działek w obszarze wyciętych drzew objętych aktem oskarżenia, ustalenie 
położenia pni po ściętych drzewach i pomiar sytuacyjny do opracowania opinii zleconej przez Sąd. 
Czynności zostaną wykonane na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju 
II Wydział Karny z dnia 17 września 2021 roku oraz na podstawie zlecenia tegoż Sądu z dnia 30 
września 2021 roku - Sygn. akt IIK 213/20. 
Strony proszone są o stawiennictwo na działce oznaczonej numerem 983 od strony południowej 
w obrębie Maleszowa - Lasy, gm. Pierzchnica. 

Uwasa! W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COYID-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, 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. 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron 
nie wstnymuje czynności geodety. 

BIEGŁY SĄDjt)W/Y 

podpis geodety- biegły sądowy z zakresu 
geodezji przy Sądzie Okręgowym w Kielcach 
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Helena Andrejas 
(współwłaścicielka działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 710/159 w obrębie Maleszowa, 
gm. Pierzchnica - wg. ewidencji gruntów i budynków 
zam. Maleszowa, gm. Pierzchnica). 

- ewentualnie następcy prawni. 

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

Zawiadamiam, że dnia 15 grudnia 2021 r. o godz, 10:00 w miejscowości Maleszowa - Lasy, gm. 
Pierzchnica (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 983, 710/128, 710/129, 710/130, 710/131, 
710/133) zostaną wykonane czynności związane z opracowaniem opinii, w tym ustalenie/wyznaczenie 
granicy przedmiotowych działek w obszarze wyciętych drzew objętych aktem oskarżenia, ustalenie 
położenia pni po ściętych drzewach i pomiar sytuacyjny do opracowania opinii zleconej przez Sąd. 
Czynności zostaną wykonane na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju 
II Wydział Karny z dnia 17 września 2021 roku oraz na podstawie zlecenia tegoż Sądu z dnia 30 
września 2021 roku - Sygn. akt IIK 213/20. 
Strony proszone są o stawiennictwo na działce oznaczonej numerem 983 od strony południowej 
w obrębie Maleszowa - Lasy, gm. Pierzchnica. 

Uwaga! W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SA RS-Co V-2, który wywołuje chorobę COVlD-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, 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. 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron 
nie wstrzymuje czynności geodety. 
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