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Wniosek 

Wnoszę o  zamieszczenie  na  s t ronach in ternetowych Biule tynu Informacj i  Publ icznej  oraz  na  tabl icy  
ogłoszeń s taros twa powiatowego zawiadomień o  czynnościach podję tych w celu  us ta lenia  przebiegu granic  
dzia łek  ewidencyjnych obję tych zgłoszeniem pracy geodezyjnej  o  nr  GN-III .6640.4740.2022.  

Podmioty  wykazane w załączniku powinny zos tać  zawiadomione o  czynnościach podję tych w celu  
us ta lenia  przebiegu granic  dzia łek  ewidencyjnych zgodnie  z  §32 us t .  1  rozporządzenia  Minis t ra  Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z  dnia  27 l ipca  2021 r .  w sprawie  ewidencj i  gruntów i budynków 
(Dz.U.  2021 poz.  1390) .  

W związku z  powyższym wnoszę  o  zawiadomienie  osób wymienionych w załączniku 
o  czynnościach podję tych w celu  us ta lenia  przebiegu granic  (zawiadomienie  w załączeniu)  w sposób okreś lony 
w §32 us t .  7  rozporządzenia  w sprawie  ewidencj i  gruntów i budynków -  tj .  poprzez  
zamieszczenie  na  s t ronach in ternetowych Biule tynu Informacj i  Publ icznej  oraz  na  tabl icy  ogłoszeń Staros twa 
Powiatowego zawiadomień o  czynnościach podję tych w celu  us ta lenia  przebiegu granic  dzia łek  
ewidencyjnych.  

Pouczenie: 
Osoby biorące  udzia ł  w czynnościach us ta lenia  przebiegu granic  ewidencyjnych nieruchomości  

powinny posiadać  dokument  tożsamości  umożl iwia jący us ta lenie  tożsamości  osoby deklarującej  swój  udzia ł  w 
tych czynnościach.  Udzia ł  w czynnościach us ta lenia  przebiegu granic  leży w interes ie  s t ron.  
Nieusprawiedl iwione n ies tawiennic two nie  wst rzymuje  czynności  us ta lenia  przebiegu granic  dzia łek  
ewidencyjnych.  



o  ??•  

Zawiadomienie  
o  czynnościach us ta lenia  przebiegu granic  

Na podstawie §32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 
2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390) zawiadamiam że odbędzie się 
ustalenie przebiegu granic działek związane z realizacją inwestycji pn. „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ NR 8 NA 
ODCINKU SKARŻYSKO KAMIENNA - KIELCE - KOZŁÓ W" POIiŚ 5.1-30" 
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Numer 
działki 

Obręb Gmina Dzień ustaleń Godzina 
Miejsce rozpoczęcia 

czynności 

229/2 0001 - BARTKÓW ZAGAŃSK 15.03.2022r. 8:50-9:00 Przy odcinku graniczącym z 
działką kolejową 

253 0001 - BARTKÓW ZAGAŃSK 15.03.2022r. 12:20-12:30 
Przy odcinku graniczącym z 

działką kolejową 

254 0001 - BARTKÓW ZAGAŃSK 15.03.2022r. 12:30-12:40 
Przy odcinku graniczącym z 

działką kolejową 

257/1 0001 - BARTKÓW ZAGAŃSK 15.03.2022r. 12:40-12:50 
Przy odcinku graniczącym z 

działką kolejową 

Pouczenie 
Zawiadomieni właściciele gruntów proszeni są o przybycie we wskazanym miejscu i czasie z dowodami tożsamości oraz ze wszystkimi dokumentami, które 

mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy przy ustaleniu granic ich gruntów. W imieniu osób nie obecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni 

pełnomocnicy. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności majątkowej - stronami postępowania są wszyscy 

współwłaściciele, współużytkownicy wieczyści lub oboje małżonkowie. 

*Stosownie do § 32 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków strony postępowania są zobowiązane do posiadania dokumentu 

umożliwiającego wyznaczenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach. Udział w czynnościach leży w interesie podmiotu, a 

nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. 

** Stosownie do art. 32 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego w zw. z art. 39 ust. 3 nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności 

geodety. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej 

jednak niż na okres jednego miesiąca. 
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