
Kielce dn. 3.02.2023r 

Lp: 2 

Zofia Szymaniak 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

Działając na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 202lr. 
poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GN-1II. 6640.214.2023 w PODGiK w Kielcach, zawiadamiam, że 
w dniu: 

7 marca 2023r o godz.10 (wtorek) 
w obrębie 0010 Lubno w gminie Piekoszów zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granicy 
pomiędzy działką 338 a działką sąsiednią oznaczoną numerem 337. której właścicielem/władającym zgodnie 
z danymi z ewidencji gruntów jest Zofia Szymaniak. 
W związku z powyższym zapraszam Panią Zofię Szymaniak łub jej następców prawnych do wzięcia udziału w 
opisanych czynnościach. 

Przypomina się o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości 
osoby biorącej udział w czynnościach ustalenia przebiegu uranie. 
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Pouczenie: 

Zawiadomieni właściciele (władający) nieruchomości winni stawić się M oznaczonym terminie z dokumentami 
tożsamości oraz ze wszystkimi dokumentami jakie mogą być potrzebne przy przyjęciu/ustaleniu granic. 

W razie niemożności wzięcia udziału przy przyjęciu/ustaleniu granic przez samego właściciela (władającego), w jego 
imieniu może występować zastępca, mający ku temu pisemne pełnomocnictwo 
Dokument świadczący o pełnomocnictwie zostanie dołączony do akt. 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. Udział vr czynnościach przyjęcia, wznowienia, wyznaczenia lub ustalenia granic leży vr 
interesie właściciela (władającego). 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dn. 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz,fJ. z I989r, Kr 30, poz. 163 
z póin. zmianami) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 



Kielce dn. 3.02.2023r Stanisław Szymaniak 

Działając na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 202lr. 
poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GN-llI. 6640.214.2023 w PODGiK w Kielcach, zawiadamiam, że 
w dniu: 

7 marca 2023r o godz.10 (wtorek) 
w obrębie 0010 Lubno w gminie Piekoszów zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granicy 
pomiędzy działką 338 a działką sąsiednią oznaczoną numerem 337, której właścicielem/władającym zgodnie 
z danymi z ewidencji gruntów jest Stanisław Szymaniak. 
W związku z powyższym zapraszam Pana Stanisława Szymoniak łub jego następców prawnych do wzięcia 
udziału w opisanych czynnościach. 

Przypomina sie o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości 
osoby biorącej udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic. 

Zawiadomieni właściciele (władający) nieruchomości winni stawić się w oznaczonym terminie z dokumentami 
tożsamości oraz ze wszystkimi dokumentami jakie mogą być potrzebne przy przyjęciu/ustaleniu granic. 

W razie niemożności wzięcia udziału przy przyjęciu ustaleniu granic przez samego właściciela (władającego), w jego 
imieniu może występować zastępca, mający ku teina pisemne pełnomocnictwo. 
Dokument świadczący o pełnomocnictwie zostanie dołączony do akt. 

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony. Udział w czynnościach przyjęcia, wznowienia, wyznaczenia łub ustalenia granic leży w 
interesie właściciela (władającego). 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dn. 17maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz,U. z I989r, Kr 30, poz. 163 
z późn. zmianami) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 
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