
Kielce dnia 29.08.2022r. 

Z A W I A D O M I E N I E  

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczeniu punktów granicznych, 

przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi 

Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663) oraz art. 32 ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990) zawiadamiam, 

że w dniu 22 września 2022r. o godz. 10.00 przeprowadzone zostaną na gruncie czynności wyznaczenia punktów 

granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów / przyjęcia granic / ustalenia przebiegu granic 

nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0008 Łosienek, gm. Piekoszów, oznaczonych w ewidencji 

gruntów numerem działki 627/2 z nieruchomościami sąsiednimi. 

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

Pana Adama Piotra Huberę. 

Przyjęcie granic nastąpi po wcześniejszym wyznaczeniu punktów granicznych / ustaleniu granic nieruchomości 

podlegających podziałowi. Czynności zostaną przeprowadzone w trybie art. 39 ust. 1-4 

w związku z art.32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. 2021 poz. 1990) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021, poz. 1390), które odbędą 

się w tym samym dniu o tej samej godzinie. 

Pouczenie 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. 

Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w pizypadku występowania w charakterze przedstawiciela -

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

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety 
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