Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2302 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2302 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 13.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2510 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2510 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 13.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2512 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2512 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 12.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2513 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2513 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 12.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2514 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2514 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 12.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2551 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2551 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 12.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2557 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2557 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 11.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2649 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2649 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 11.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2654 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2654 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 11.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2827 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2827 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 9.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2890 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2890 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 17.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2926 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2926 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 17.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2958 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2958 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 16.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3194 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3194 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 13.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3540 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3540 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 12.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3541 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3541 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 12.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3548 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3548 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 11.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3691 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3691 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 10.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3921 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3921 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3922 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3922 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4066 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4066 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4067 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4067 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4180 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4180 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4181 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4181 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4302 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4302 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4512 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4512 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4513 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4513 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4643 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4643 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4644 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4644 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 8.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4881 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4881 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 8.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

1968/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 1968/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 16.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

99001 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 99001 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 11.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

99064 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 99064 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 17.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

99065 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 99065 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 18.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2300/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2300/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 17.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2300/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2300/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 16.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2511/6 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2511/6 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 12.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2553/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2553/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 11.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2553/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2553/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 11.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2553/4 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2553/4 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 11.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2553/5 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2553/5 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 12.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2553/8 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2553/8 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 11.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2559/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2559/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 11.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2654/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2654/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 11.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2654/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2654/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 11.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2741/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2741/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 10.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2741/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2741/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 10.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2744/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2744/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 9.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2744/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2744/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 9.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2830/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2830/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 9.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2830/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2830/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 8.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2881/4 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2881/4 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 18.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2881/7 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2881/7 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 18.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2881/8 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2881/8 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 8.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2929/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2929/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 17.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2929/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2929/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 17.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2968/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2968/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 16.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2968/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2968/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 16.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3192/5 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3192/5 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 15.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3192/6 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3192/6 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 15.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3192/7 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3192/7 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 16.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3318/7 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3318/7 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 13.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3318/8 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3318/8 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 13.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3318/10 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3318/10 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 13.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3319/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3319/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 12.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3319/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3319/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 12.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3319/3 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3319/3 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 13.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3319/7 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3319/7 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 12.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3545/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3545/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 11.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3545/6 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3545/6 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 12.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3545/7 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3545/7 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 12.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3549/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3549/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 11.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3549/3 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3549/3 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 11.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3555/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3555/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 11.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3687/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3687/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 10.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3688/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3688/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 10.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3689/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3689/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 10.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3689/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3689/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 10.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3689/9 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3689/9 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 11.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3689/10 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3689/10 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 11.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3690/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3690/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 10.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3696/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3696/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 10.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3696/11 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3696/11 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 10.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3791/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3791/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3795/3 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3795/3 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3799/9 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3799/9 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3819/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3819/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3819/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3819/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4301/4 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4301/4 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4888/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4888/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 8.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4888/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4888/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 8.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4888/3 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4888/3 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 8.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4888/4 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4888/4 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 8.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4888/5 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4888/5 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 8.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4888/6 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4888/6 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 8.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

4888/7 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 4888/7 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 8.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

7062/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 7062/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 11.08.2017r. o godz. 8.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

7106/1 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 7106/1 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 14.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

7108/2 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 7108/2 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 17.08.2017r. o godz. 9.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

7108/7 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 7108/7 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 17.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

7108/8 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 7108/8 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 17.08.2017r. o godz. 9.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

2968/34 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 2968/34 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 16.30 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

3790/14 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 3790/14 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 9.45 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

6937/16 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 6937/16 obręb Skawa gm. Raba Wyżna
od strony granicy wsi, w dniu 10.08.2017r. o godz. 10.00 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

Właściciel/Władający działki:
MAŁOPOLSKIE BIURO GEODEZJI
I TERENÓW ROLNYCH
w Tarnowie Sp. z o.o.

7095/151 obrębu Skawa gm. Raba Wyżna

33-100 Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a
tel./fax. (014) 626-83-70, 602-599-146

ZA W I A DO M I EN I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic zewnętrznych obszaru scalenia
W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Wysoka, gmina Jordanów, Małopolskie Biuro Geodezji
i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. prosi Pana/Panią do stawienia się na działce 7095/151 obręb Skawa gm. Raba
Wyżna od strony granicy wsi, w dniu 16.08.2017r. o godz. 13.15 w celu ustalenia przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia.
Ustalenie przebiegu granic nastąpi na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015, poz. 542 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy
geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suchej Beskidzkiej
w dniu 20.02.2017r. identyfikator zgłoszenia WG.6640.307.2017.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby występujące w charakterze przedstawiciela powinny posiadać pełnomocnictwo na piśmie.
Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Tarnów, dnia 11.07.2017r.

