
Właściciele, władający, użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 1287/2 obr.12 -
Samsonów

USŁUGI GEODEZYJNE 
i KARTOGRAFICZNE 

„KI" Radosław Macoń
tel. 666 136 222 

32-700 Bochnia, ul. Różana 13 
. 993-026-93'10 bkjro@kajeden.pl ZAWIADOMIENIE

O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

O2.Q3.2O21r. (wtorek) od godz. 10:00 w miejscowości Samsonów jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Samsonów jako działka 1286 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 2809,1236/1,1287/2 obr. Samsonów).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 1286 obręb Samsonów, w 

ustalonym powyżej terminie.

_-fpctfpis)

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustaleni) 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.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nic wstrzymuje czynności geodety które będa.prowadzonc na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlament) 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa dane będą pizetwarzanc, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający , użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 1274 obr.12 - Samsonów

USŁUGI GEODEZYJNE 
I KARTOGRAFICZNE

„KI" Radosław Macoń 

tel. 6S6135 222 
32-700 Bochnia, ul. Różana 13 

biuro@kajeden.pl ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

02.03.2021r. (wtorek) od godz. 11:00 w miejscowości Samsonów jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Samsonów jako działka 1274 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 1263/2, 1293/11,1273/2 obr. Samsonów).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 1274 obręb Samsonów, w 

ustalonym powyżej terminie.

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustalenii 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.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, które bedą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 25maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01 -2021 r.



Właściciele, władający , użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 1223/1 obr.12 -
Samsonów

i .KI" RadosfawMacoń

32-700 Bochnia, ul. Różana 13

USŁUGI GEODEZYJNE 
I KARTOGRAFICZNE

teł. 666136 222

NIP; 993-026-93-10 bJurt@k3jeden.pJ: 993-026-93-10 biurt@k3jeden.pj ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

02.03.2021r. (wtorek) od godz. 12:30 w miejscowości Samsonów jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Samsonów jako działka 1223/1 

z działkami sąsiednimi (w tym z działką 1273/6,1293/11,1201/1 obr. Samsonów).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 1223/1 obręb Samsonów, w 

ustalonym powyżej terminie.
Z ft

♦ RABOM
tel. 66

(podpis)

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustaleni! 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.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niesfawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należ}' stosować przepisy Rozporządzenia Parlament! 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01-202 Ir.



Właściciele, władający , użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 1201/1 obr.12 -
Samsonów

K USŁUGI GŁODSZYJNE
i KARTOGRAFICZNE

,v'1 „KI* Radosław Macoń
’ J tel. 666 13S 222

/' 32-700 Bochnia, ul. Różana 13
/ NIP: 993026-93-10 biuro@kajeden.pl

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

02.03.2021r. (wtorek) od godz. 12:30 w miejscowości Samsonów jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Samsonów jako działka 1223/1 

z działkami sąsiednimi (w tym z działką 1273/6,1293/11,1201/1 obr. Samsonów).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 1223/1 obręb Samsonów, w

ustalonym powyżej terminie.

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustalenir 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.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 2Smaja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlament! 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwictnia20l6 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa datę będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający , użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 2795 obr.12 -Samsonów

USŁUGI GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE 

„Ki" Radosław Macoń 

tel. 666136 222 
32-700 Bochnia, ul. Różana 13 

'.'993025-93-10 biuro@kajeden.pl ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

02.03.2021r. (wtorek) od godz. 12:30 w miejscowości Samsonów jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Samsonów jako działka 2326 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 2795,1293/11,2336 obr. Samsonów).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 2326 obręb Samsonów, w 

ustalonym powyżej terminie.

Informacja:
Zawiadomieni 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 występcwać odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są 
wszystkie strony
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety które beda prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku 7. tym, żc od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentr 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-0 l-2021r.



Właściciele, władający , użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 398 obr.12 -Samsonów

USŁUGI GEODEZYJNE 
i KARTOGRAFICZNE 

.KI" Radosław Macoń

tel. 666 136 222
32-700 Bochnia, ul. Różana 13
.993-026-93-10 biuro@kajeden.pl ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

03.03.2021r. (środa) od godz. 10:00 w miejscowości Samsonów jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Samsonów jako działka 398 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 412/7,1293/11,1293/5,2356/1 obr. Samsonów).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach,

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 398 obręb Samsonów, w 

ustalonym powyżej terminie.
' mgj inż.

A- Raoosmw*|acoń * 
\ tel. 666 13^1222 

Si^bfk2.9.0.2.?^' 

(podpis)

Informacja:
Zawiadomieni 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.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nic wstrzymuje czynności geodety które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, żc od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlament! 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, żc Państwa dane będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający , użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 1293/6 obr.12 -
Samsonów

uśŁuei ee«»tż¥JNE
\ ) KARTOGRAFICZNE

„KI* Radosław Macoń
iJ tel. 666136 222

/ 32-700 Bochnia, ul. Różana 13 
NIP: 993-026-93-10 biuro@kajeden.pl

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), żc w dniu 

03.03.2021r. (środa) od godz. 10:00 w miejscowości Samsonów jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Samsonów jako działka 1293/6 

z działkami sąsiednimi (w tym z działką 2359/1,1293/5,2359/5,2359/4 obr. Samsonów).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach,

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 1293/6 obręb Samsonów, w 

ustalonym powyżej terminie. \
7 '
I * UUOŚU' 
\ V tri MA

(podpis)

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustaleni) 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.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stronnie wstrzymuje czynności geodety które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamenu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa darc będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego

Bochnia, dnia 27-01-2021r.



Właściciele, władający, użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 219/4 obr.l - Bartków
USŁUGI GEOOEżVJNE 
l KARTOGRAFICZNE, 

„KI" Radastaw Macoń 

tel. 666 136 222 
32-700 Bochnia, ul Różana 13 

NIP- S93O26-93-10 bturo@kajeden.p(

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663). że w dniu 

03.03.202Ir. (środa) od godz. 11:00 w miejscowości Bartków jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartków jako działka 219/4 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 2379/7,1293/4, 2379/4 obr. Samsonów, 219/5, 220/6, 

220/7 207/2,220/4,207/3 obr. Bartków, 423 obr. Jasiów).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach,

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 219/4 obręb Bartków, w 

ustalonym powyżej terminie.

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustalenu 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.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentj 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający, użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 219/6 obr.l - Bartków
USŁUGI G8ODEZYJNE 
i KAP.TOGRAFiCZNE , 

„KI" Radosław Macoń 

tel. 666 136 222 
32-700 Bochnia, ul. Różana li 

t»una@kajeden.pł

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

03.03.2021r. (środa) od godz. 11:00 w miejscowości Bartków jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartków jako działka 220/8 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 219/6, 219/5, 220/6,207/3,219/1 obr. Bartków).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 220/8 obręb Bartków, w 

ustalonym powyżej terminie.

( ★ MAOOSMW macoń * )

.............      . . r ♦
(podpis)

Informacja:
Zawiadomieni 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.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający , użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 217/1 obr.l - Bartków
USŁUGI GEODEZYJNE 

| KARTOGRAFICZNE 
„KI" Radosław Macoń 

tel. 666136 222 
32-700 Bochnia, ul. Różana 13 
993-026-93-10 biuro@tajeden.pl

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

03.03.2021r. (środa) od godz. 12:30 w miejscowości Bartków jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartków jako działka 217/1 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 216/5,207/3,218/1 obr. Bartków).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach,

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 217/1 obręb Bartków, w 

ustalonym powyżej terminie.

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustalenu 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.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlament! 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowaniageodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający , użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 217/3 obr.l - Bartków
USŁUGI GEODEZYJNE
I KAHTOCKAMUNE

BICi" Radosław Macoń 

i«i WC 13022 
32^760 Beśim ut flśśenfi 13

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

03.03.2021r. (środa) od godz. 12:30 w miejscowości Bartków jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartków jako działka 217/3 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 216/3,207/3,218/3 obr. Bartków).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 217/3 obręb Bartków, w

ustalonym powyżej terminie.

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustalenu granic ich grantów oraz dokumentalni tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są 
wszystkie strony.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie kwiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 25 tnaj a 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlament: 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający, użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 229/2 obr.l - Bartków
USŁUGI GEODEZYJNE 

x I KARTOGRAFICZNE 
.' „KI" Radosław Macoń 

} tel. 666136 222 
32-700 Bochnia, ul. Różana 13 

NIP: 993-026-93-10 biuro@tajecien.pl

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

03.03.2021r. (środa) od godz. 13:30 w miejscowości Bartków jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartków jako działka 229/2 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 227/3,207/3,230/4 obr. Bartków).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 229/2 obręb Bartków, w

ustalonym powyżej terminie.

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustalenia granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości
W imieniu osób nieobecnych tnogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są 
wszystkie strony.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stronnie wstrzymuje czynności geodety które będą prowadzone napodstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związkuztym, że od 25 maja 2018 r przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlament! 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa datę będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający, użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 230/4 obr.l - Bartków 

k. usługi geodezyjne
I KARTOGRAFICZNE

L .A RadosławMacoń
ij tel. 666136 222

1 y 32-700 Bochnia, ul. Różana 12 
^NIP: 933-026-93-10 biun>@ kajeden.pl

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

03.03.2021r. (środa) od godz. 13:30 w miejscowości Bartków jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartków jako działka 230/4 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 229/2, 207/3,230/5 obr. Bartków).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 230/4 obręb Bartków, w

ustalonym powyżej terminie.

(pndptM

Informacja:
Zawiadomieni 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.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nic wstrzymuje czynności geodety, które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlament! 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa daie będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający , użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 299 obr.l - Bartków
USŁUGI GEODEZYJNE

\ I KARTOGRAFICZNE

. 'i „KI” Radosław Macoń
J tel. 666136 222

y 32-700 Bochnia, ul. ftófena 13
■).>993kJ2fr93-l£l

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

03.03.2021r, (środa) od godz. 14:30 w miejscowości Bartków jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartków jako działka 299 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 298,310/2,300 obr. Bartków).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 299 obręb Bartków, w 

ustalonym powyżej terminie.
f S r-ę,
I ★ RADOStA'
\ X. »l. 6C6

(podpis)

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustaleni) 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.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nic wstrzymuje czynności geodety, które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie P<wiatowvm w Kielcach.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlament) 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający, użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 326/3 obr.l - Bartków
USŁUGI GEODEZYJNE

\ I kartograficzne
,' „Ki" Radosław Macoń

tel. 666136 222
V 32-700 Bochnia, ul. Różana 13
rNIP: 993-026-93-10 hiura@kajeden.pl

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

03.03.2021r. (środa) od godz. 14:30 w miejscowości Bartków jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartków jako działka 326/3 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 325/6,297/2,310/2,326/4 obr. Bartków).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach,

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 326/3 obręb Bartków, w 

ustalonym powyżej terminie.

I podpis)

informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustalenu 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
Uczestnictwo w czynnościach ustałeniajest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stronnie wstrzymuje czynności geodety, które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepły wem informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający . użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 326/4 obr.l - Bartków
USŁUGI GEODEZYJNE 
i KARTOGRAFICZNE 

„KI* Radosław Macoń 

tel. 666136 222 
32-700 Bochnia, ul. Różana 13 

bkJfO@lajeden.pl

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

03.03.202Ir. (środa) od godz. 14:30 w miejscowości Bartków jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartków jako działka 326/4 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 326/3,310/2,327/5 obr. Bartków).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 326/4 obręb Bartków, w

ustalonym powyżej terminie.

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przy bycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustalenii granic ich grantów oraz dokumentami tożsamości .
W imieniu osób nieobecnych mogą występcwać odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są 
wszystkie strony.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy' stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa dtne będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający , użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 332/12 obr.l - Bartków 
USŁUGI GEODEZYJNE 

‘ i KARTOGRAFICZNE 
Radosław Macoń 

tel. 666136 222
- ’ y' 32-700 Bochnia, ul. Różana 13
. i -'1<NIP<99M2M3-1O bHJrntakajwten.pi

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic 

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

03.03.2021r. (środa) od godz. 14:30 w miejscowości Bartków jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartków jako działka 332/12 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 331/2,310/2,332/13 obr. Bartków).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 332/12 óSięhJ Bątdfców, w

ustalonym powyżej terminie.
f, \

1 ★ RADOSŁAW MACOŃ * ) 
\ \ tel. 668 136)222 z /

nr 22902 ’■ *

(podpis)

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustalenu 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.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety; które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlament) 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, żc Państwa dane będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01-202Ir.



Właściciele, władający, użytkownicy wieczyści działki nr ewid. 332/13 obr.l - Bartków
USŁUGI GEODEZYJNE 

i kartograficzne 
.Ki" Radosław Macoń 

tel*. 666 222
32’700 Ifechnis, Ul. Róańś 13

ZAWIADOMIENIE
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic 

nieruchomości do podziału pod drogę

Zawiadamia się zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa dnia 29 marca 200Ir. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019 

poz. 393) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663), że w dniu 

03.03.2021r. (środa) od godz. 15:30 w miejscowości Bartków jedn. ewid. Zagnańsk 

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartków jako działka 332/13 z 

działkami sąsiednimi (w tym z działką 332/12,310/2,333/1 obr. Bartków).

W związku z powyższym, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach, 

które odbędą się na gruncie to jest na działce ewidencyjnej nr 332/X3-ehf^h-Bartków, w 

ustalonym powyżej terminie. Z \
( ★ <acoń * )
\ 66Ć 13^ 222 y J

*'■1 nr 22902

(podpis)

Informacja:
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 

być potrzebne przy ustalenu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości
W imienni osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są 
wszystkie strony.
Uczestnictwo w czynnościach ustalenia jest w Państwa interesie.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, które będą prowadzone na podstawie zgłoszenia prac 
geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamenti 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i ich swobodnym przepływem informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach, do momentu zakończenia postępowania geodezyjnego.

Bochnia, dnia 27-01 -2021 r.
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