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Skarżysko-Kam, dn. IS.U/.ZUżżr. 

Starostwo Powiatowe 
w Kielcach 

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji na okres 7 dni w biuletynie 

informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń informacji odnośnie ustalenia granic dla działki 

435, położonej w gm. Górno, obręb 260406_2,0006_ KRAJNO PARCELĘ,. Krajno Parcęle. 
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wykonawca prac geodezyjnych 

Skarżysko - Kamienna, dn. 18_.07.2022r, 

właściciele dz. 435 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości 

Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii 

z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz 

zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Kielcach pod numerem GN-III.6640.4739.2022 

uprzejmie zawiadamiam, 

że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie 

geodezyjnym nr 260406^2.0006.KRAJNO. PARCELĘ, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

nr 435, 

W związku z tym w dniu 19.08.2022r,5 o godz. 10:00 w Górnp, Krąjno Pąrcęlę, w miejscu położenia 

działki zostaną przeprowadzone czymiości ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 

352/4,436/2,434/4, 

Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 435. 

Pouczenie 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie 

z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami 

tożsamości. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy -

pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności. 
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