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Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390), w związku z 
robotą geodezyjną zgłoszoną w PODGiK w Kielcach pod numerem ID: 6640.6473.2022 zwracam 
się z prośbą o zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
zawiadomień o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 
Osoby, do których powinno być skierowane zawiadomienie są nieznanymi z miejsca zamieszkania 
właścicielami działek według stanu posiadania ujawnionego w księgach wieczystych oraz ewidencji 
gruntów i budynków. 

Informacja winna być publikowana przez Starostwo Powiatowe w Kielcach przez okres 
minimum 7 dni, proszę w związku z powyższym o publikację przesłanych zawiadomień w okresie 
od dnia 28.09.2022 dq 06,10.2022. . 

W załączeniu treść zawiadomień . 
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ZAWIADOMIENIE 

W związku z zamiarem ustalenia granic działek ewidencyjnych na podstawie przepisów 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390 z późniejszymi zmianami) i zgłoszeniem pracy 
geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach -
identyfikator zgłoszenia 6640.6473.2022 zawiadamiam nieznanych z miejsca pobytu, właścicieli i 
ich spadkobierców dla sąsiednich i przedmiotowych nieruchomości stanowiących: 

- działkę 517, 
- działkę 518, 
- działkę 519/1, 
- działkę 519/2, 
- działkę 520/2, 
- działkę 718, 
- działkę 719, 
- działkę 720, 
- działkę 721, 
- działkę 722, 

że w dniu: 07.10.2022 r. o godzinie ll00 rozpoczną czynności geodezyjne ustalenia przebiegu 
granic ww. działek ewidencyjnych, położonych w jednostce ewidencyjnej Łopuszno, obręb 0013 
Gnieździska 
Miejsce spotkania: Gnieździska działki 518, 519/2 

Równocześnie wyjaśniam, że udział w czynnościach geodezyjnych leży w interesie 
właścicieli oraz użytkowników wieczystych lub osób władających tymi działkami na zasadach 
samoistnego posiadania, a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić 
przeszkody do ich przeprowadzenia. 

Informuję ponadto o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie 
tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach. 

Osoby występujące w charakterze pełnomocnika/przedstawiciela strony powinny posiadać 
pisemne pełnomocnictwo, które zostanie włączone do protokołu ustalenia i przyjęcia granic. 

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w prowadzonych na gruncie czynnościach 
geodezyjnych. 
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położone w jednostce ewidencyjnej 260408_2 Łopuszno, 
obręb 0013 Gnieździska 


