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ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia granic i przyjęcia 

Na podstawie § 32 ust. 1,214 rozporządzenia Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 

2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 202! r. poz. 1390) po uprzednim zgłoszeniu pracy 

geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach - identyfikator 

zgłoszenia GN-III.6640.496.2022 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.04.2022 r. o godzinie 12:00 w 

Krajnie Pierwszym gm. Górno odbędą sie czynności związane z wyznaczeniem punktów granicznych, 

ustaleniem i przyjęciem granic działki ewidencyjnej nr 9/6 obręb 0006 Krajno Parcele 

POUCZENIE: 
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym miejscu oraz terminie. 
Stosownie do § 32 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r,, w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z2021, poz. 1390) informuję o konieczności posiadania 
dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach oraz o 
tym, że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione nie wzięcie w nich 
udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. W razie braku możliwości wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych właściciel (władający) gruntami może działać 
przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. 
W przypadku gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, których dotyczą czynności ustalenia 
granic nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, zgodnie z § 32 ust. 7 w/w rozporządzenia, na 
wniosek wykonawcy starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 7 dni informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 
1 3, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem 
rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 
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identyfikator zgłoszenia 
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ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia granic i przyjęcia 

Na podstawie § 32 ust. 1,2 t 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 

2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 202 i r. poz. 1390) po uprzednim zgłoszeniu pracy 

geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach - identyfikator 

zgłoszenia GN-III.6640.496.2022 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.04.2022 r. o godzinie 12:00 w 

Krajnie Pierwszym gm. Górno odbędą sie czynności związane z wyznaczeniem punktów granicznych, 

ustaleniem i przyjęciem granic działki ewidencyjnej w 9/6 obręb 0006 Krajno Parcele 

POUCZENIE: 
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym miejscu oraz terminie. 
Stosownie do § 32 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 i\, w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390) informuję o konieczności posiadania 
dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach oraz o 
tym, że udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu i że nieusprawiedliwione nie wzięcie w nich 
udziału nie będzie stanowić przeszkód'y do ich przeprowadzenia. W razie braku możliwości wzięcia udziału w 
czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych właściciel (władający) gruntami może działać 
przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie łub zgłoszone do protokołu. 
W przypadku gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz władający, których dotyczą czynności ustalenia 
granic nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, zgodnie z § 32 ust. 7 w/w rozporządzenia, na 
wniosek wykonawcy starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 7 dni informacje, o któiych mowa w ust. 2 pkt 
1-3, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem 
rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 
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