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ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych 
ujawnionych w ewidencji gruntów, wznowienia punktów granicznych, 

ustalenia przebiegu granic

Działając na zlecenie Barbary Wołczyk oraz Anny Zając współwłaścicieli 
działki nr 73/2 oraz Adama Wołczyk oraz Barbary Wołczyk współwłaścicieli 
działki nr 73/6 w celu wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w 
ewidencji gruntów, działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 73/2 oraz 73/6 
położonych w miejscowości obręb 0002 Borki , gm. Mniów, zawiadamiam, że w 
dniu 25.06.2021 r. o godz. 13:00 w miejscu położenia w/w nieruchomości 
nastąpi okazanie wyznaczonych punktów granicznych ujawnionych w ewidencji 
gruntów, wznowienie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic.

W związku z powyższym, jako zainteresowanego -właściciela działki 
sąsiedniej nr 73/4 proszę o udział w opisanych wyżej czynnościach.
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POUCZENIE

Strony postępowania i osoby zainteresowane mają prawo uczestniczyć w wyżej opisanych czynnościach. 
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej własności ustawowej- uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maj 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 276.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
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ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych 
ujawnionych w ewidencji gruntów, wznowienia punktów granicznych, 

ustalenia przebiegu granic

Działając na zlecenie Barbary Wołczyk oraz Anny Zając współwłaścicieli 
działki nr 73/2 oraz Adama Wołczyk oraz Barbary Wołczyk współwłaścicieli 
działki nr 73/6 w celu wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w 
ewidencji gruntów, działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 73/2 oraz 73/6 
położonych w miejscowości obręb 0002 Borki , gm. Mniów, zawiadamiam, że w 
dniu 25.06.2021 r. o godz. 13:00 w miejscu położenia w/w nieruchomości 
nastąpi okazanie wyznaczonych punktów granicznych ujawnionych w ewidencji 
gruntów, wznowienie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic.

W związku z powyższym, jako zainteresowanego -współwłaściciela 
działki sąsiedniej nr 72 proszę o udział w opisanych wyżej czynnościach.
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POUCZENIE

Strony postępowania i osoby zainteresowane mają prawo uczestniczyć w wyżej opisanych czynnościach. 
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej własności ustawowej- uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maj 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 276.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
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BOGDAN RAJMUND SPERA

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych 
ujawnionych w ewidencji gruntów, wznowienia punktów granicznych, 

ustalenia przebiegu granic

Działając na zlecenie Barbary Wołczyk oraz Anny Zając współwłaścicieli 
działki nr 73/2 oraz Adama Wołczyk oraz Barbary Wołczyk współwłaścicieli 
działki nr 73/6 w celu wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w 
ewidencji gruntów, działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 73/2 oraz 73/6 
położonych w miejscowości obręb 0002 Borki , gm. Mniów, zawiadamiam, że w 
dniu 25.06.2021 r. o godz. 13:00 w miejscu położenia w/w nieruchomości 
nastąpi okazanie wyznaczonych punktów granicznych ujawnionych w ewidencji 
gruntów, wznowienie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic.

W związku z powyższym, jako zainteresowanego - współwłaściciela 
działki sąsiedniej nr 72 proszę o udział w opisanych wyżej czynnościach.
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POUCZENIE

Strony postępowania i osoby zainteresowane mają prawo uczestniczyć w wyżej opisanych czynnościach. 
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej własności ustawowej- uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maj 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 276.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
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Kielce dn. 24.05.2021

GENOWEFA SPERA

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych 
ujawnionych w ewidencji gruntów, wznowienia punktów granicznych, 

ustalenia przebiegu granic

Działając na zlecenie Barbary Wołczyk oraz Anny Zając współwłaścicieli 
działki nr 73/2 oraz Adama Wołczyk oraz Barbary Wołczyk współwłaścicieli 
działki nr 73/6 w celu wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w 
ewidencji gruntów, działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 73/2 oraz 73/6 
położonych w miejscowości obręb 0002 Borki , gm. Mniów, zawiadamiam, że w 
dniu 25.06.2021 r. o godz. 13:00 w miejscu położenia w/w nieruchomości 
nastąpi okazanie wyznaczonych punktów granicznych ujawnionych w ewidencji 
gruntów, wznowienie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic.

W związku z powyższym, jako zainteresowanego -współwłaściciela 
działki sąsiedniej nr 72 proszę o udział w opisanych wyżej czynnościach.
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POUCZENIE

Strony postępowania i osoby zainteresowane mają prawo uczestniczyć w wyżej opisanych czynnościach. 
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej własności ustawowej- uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maj 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 276.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
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Kielce dn. 24.05.2021

WACŁAW SPERA

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych 
ujawnionych w ewidencji gruntów, wznowienia punktów granicznych, 

ustalenia przebiegu granic

Działając na zlecenie Barbary Wołczyk oraz Anny Zając współwłaścicieli 
działki nr 73/2 oraz Adama Wołczyk oraz Barbary Wołczyk współwłaścicieli 
działki nr 73/6 w celu wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w 
ewidencji gruntów, działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 73/2 oraz 73/6 
położonych w miejscowości obręb 0002 Borki , gm. Mniów, zawiadamiam, że w 
dniu 25.06.2021 r. o godz. 13:00 w miejscu położenia w/w nieruchomości 
nastąpi okazanie wyznaczonych punktów granicznych ujawnionych w ewidencji 
gruntów, wznowienie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic.

W związku z powyższym, jako zainteresowanego -współwłaściciela 
działki sąsiedniej nr 72 proszę o udział w opisanych wyżej czynnościach.
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POUCZENIE

Strony postępowania i osoby zainteresowane mają prawo uczestniczyć w wyżej opisanych czynnościach. 
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej własności ustawowej- uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maj 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 276.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
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Kielce dn. 24.05.2021

URSZULA TERESA WILCZKOWSKA

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych 
ujawnionych w ewidencji gruntów, wznowienia punktów granicznych, 

ustalenia przebiegu granic

Działając na zlecenie Barbary Wołczyk oraz Anny Zając współwłaścicieli 
działki nr 73/2 oraz Adama Wołczyk oraz Barbary Wołczyk współwłaścicieli 
działki nr 73/6 w celu wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w 
ewidencji gruntów, działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 73/2 oraz 73/6 
położonych w miejscowości obręb 0002 Borki , gm. Mniów, zawiadamiam, że w 
dniu 25.06.2021 r. o godz. 13:00 w miejscu położenia w/w nieruchomości 
nastąpi okazanie wyznaczonych punktów granicznych ujawnionych w ewidencji 
gruntów, wznowienie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic.

W związku z powyższym, jako zainteresowanego -współwłaściciela 
działki sąsiedniej nr 72 proszę o udział w opisanych wyżej czynnościach.
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POUCZENIE

Strony postępowania i osoby zainteresowane mają prawo uczestniczyć w wyżej opisanych czynnościach. 
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi 
dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej własności ustawowej- uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maj 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 276.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.


