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Zawiadomienie skierowane do Właściciela 
Działki nr 120/2,136/2 (obręb: 0047 Wielebnów) 

Zawiadomienie skierowane jest do osób których miejsce 
zamieszkania jest nieznane i nie może być przez to dostarczone do 
rąk własnych. Po okresie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego 
zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Kielcach, zawiadomienie uważa się za 
skuteczne. 

ZAWIADOMIENIE 
O czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w postępowaniu rozgraniczeniowym 

w trybie administracyjnym 

Działając na podstawie upoważnienia z dnia 07.02.20232 r. znak: G.6830.4.2021/2022 wydanego 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno, zawiadamiam że w dniu 16.03.2023 r. o godz. 09:30 

w miejscowości Wielebnów (Wielebnów 60) zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu 

granic nieruchomości w postępowaniu rozgraniczeniowymi oznaczonych w ewidencji gruntów 

i budynków jako: działka nr 291/2 z działką 123/2, położonych w obrębie 0047 Wielebnów, jedn. ewid.: 

260408_2 Łopuszno. Postępowanie rozgraniczeniowe zostało wszczęte postanowieniem Burmistrza Miasta 

i Gminy Łopuszno znak G.6830.4.2021/2022 z dnia 03.10.2022 r. Praca geodezyjna została zgłoszona pod 

numerem: GN-III.6640.272.2023. 

geodeta uprawniony ( pieczęć i podpis ) 

POUCZENIE 

Wezwani właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie 
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony. 
Zgodnie z art.32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm) nie 
usprawiedliwione niestawiennictwo stron, nie wstrzymuje czynności geodety. 
Wezwanie wystosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 
kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. nr 45 poz 453 ). 
Zgodnie z art.13 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm) osoby wykonujące 
prace geodezyjne i kartograficzne maja prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywanie niezbędnych czynności związanych z 
wykonywanymi pracami. 
Zgodnie z art.32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm) kto wbrew 
przepisom art. 13 ust.l pkt.l utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu 
budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną praca podlega karze grzywny. 


