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ZAW IADOM IENIE  

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Działając na podstawie zlecenia właściciela działek 75/1, 75/2 w Śniadkowie Dolnym 

zawiadamiam, że w dniu 05.09.2022r. o godz.09.00 nastąpi ustalenie przebiegu granic działek 

ewidencyjnych nr 75/1, 75/2 położonych w obrębie Śniadków Dolny gmina Sobienie 

Jeziory z działkami sąsiednimi. 

Spotkanie na gruncie w/w dnia na przedmiotowej działce nr 75/1.

W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
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Pouczenie:
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku 

występowania w charakterze przedstawiciela -  pełnomocnictwo na piśmie.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wpólności ustawowej- uczestnikami 

postępowania są wszystkie strony.

Nieusprawiedliwione niewziecie udziału w ww. czynnościach nie bcdzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
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ZAW IADOM IENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Działając na podstawie zlecenia właściciela działek 75/1, 75/2 w Śniadkowie Dolnym

zawiadamiam, że w dniu 05.09.2022r. o godz.09.00 nastąpi ustalenie przebiegu granic działek 

ewidencyjnych nr 75/1, 75/2 położonych w obrębie Śniadków Dolny gmina Sobienie 

Jeziory z działkami sąsiednimi.

Spotkanie na gruncie w/w dnia na przedmiotowej działce nr 75/1.

W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Pouczenie:
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku 

występowania w charakterze przedstawiciela -  pełnomocnictwo na piśmie.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wpólności ustawowej- uczestnikami 

postępowania są wszystkie strony.

Nieusprawiedliwione niewziecie udziału w ww. c / a  nnościach nie bcdzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
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