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Zawiadomienie skierowane do właścicieli 
działki nr 229, obr. Maleszowa, gm. Pierzchnica 

Franciszek Stachowicz. Aniela Stachowicz 
Osoby; które nie są znane lub nie są znane ich adresy 
zameldowania na pobyt stały i nie może być przez to 

dostarczone do rąk własnych. Po okresie 7 dni od daty 
wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w BIP 
Starostwa Powiatowego w Kielcach, zawiadomienie uważa się 

za skuteczne. 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach 

ustalenia granic działek ewidencyjnych 
na podstawie: §31 i §32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz.U. z 202lr. Poz. 1390) 
oraz wyznaczenia punktów granicznych lub wznowienia znaków 

granicznych 
na podstawie: art. 39 ust. 1-5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

( Dz. U. Z 2021 r. poz 1990) 

zawiadamiam 
że w dniu 20.05.2022r. o godz 9:00 w miejscowości Maleszowa dla dziatki nr 228 
zostanie przeprowadzone: 
- wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie znaków granicznych 
- ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych zaprasza się do wzięcia udziału w 
opisanych czynnościach. 

GEODETA UPRAWNIONY 
Marek Kai 

nr upraw. 7968 

Pouczenie 
W toku czynności ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół. 

Geodeta uprawniony przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli takiego stanu nie można stwierdzić -
według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z przyjęciem granic 
(art. 32 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz. 1990). Zawiadomieni 
właściciele (władający) proszeni są o przybycie w oznaczonym miejscu i terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 
być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich nieruchomości oraz dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych 
mogą występować upoważnieni pełnomocnicy (upoważnienia na piśmie). W przypadku współwłasności, 
współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony. 


