
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAR-COM”
Wioleta Starz - Morawska

ul. Staszica 1/210 25-008 Kielce
tek 41 342-57-25, 501-512-756

Kielce 11.09.2021 r.

Józef Gałka 
Makoszyn 

26-004 Bieliny 
dot. działki nr 517/1

ZAWIADOMIENIE
o wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości

Działając na zlecenie Gminy Bieliny zawiadamiam, że w dniu 18 października 2021 r. o godz.
9.30 zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych określających granice działki nr 520 
położonej w obrębie 0008 Makoszyn gmina Bieliny.

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

Miejsce spotkania - Makoszyn dz. 520 ( na wysokości swoich działek przy drodze).

inż Artur Morawski 

geodeta uprawniony 
nr upr. zaw. 21 399

Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne 

przy wyznaczeniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z wyznaczeniem granic. W razie niemożności wzięcia 
udziału przy wyznaczaniu granic przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie 
pełnomocnictwo.
Podstawa prawna:
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zmianami)



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAR-COM”
Wioleta Starz — Morawska

ul. Staszica 1/210 25-008 Kielce
tel 41 342-57-25, 501-512-756

Kielce 11.09.2021 r.

Ewelina Gratka
dot. działki nr 529/2

ZAWIADOMIENIE
o wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości

Działając na zlecenie Gminy Bieliny zawiadamiam, że w dniu 18 października 2021 r. o godz.
10.30 zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych określających granice działki nr 
520 położonej w obrębie 0008 Makoszyn gmina Bieliny.

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

Miejsce spotkania - Makoszyn dz. 520 ( na wysokości swoich działek przy drodze).

inż Artur Morawski 

geodeta uprawniony 
nr upr. zaw. 21 399

Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne 

przy wyznaczeniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z wyznaczeniem granic. W razie niemożności wzięcia 
udziału przy wyznaczaniu granic przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie 
pełnomocnictw o.
Podstawa prawna:
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zmianami)



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAR-COM”
Wioleta Starz — Morawska

ul. Staszica 1/210 25-008 Kielce
tel 41 342-57-25, 501-512-756

Kielce 11.09.2021 r.

Zuzanna Starosta
dot. działki nr 529/2

ZAWIADOMIENIE
o wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości

Działając na zlecenie Gminy Bieliny zawiadamiam, że w dniu 18 października 2021 r. o godz.
10.30 zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych określających granice działki nr 
520 położonej w obrębie 0008 Makoszyn gmina Bieliny.

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

Miejsce spotkania - Makoszyn dz. 520 ( na wysokości swoich działek przy drodze).

inż Artur Morawski

geodeta uprawniony 
nr upr. zaw. 21 399 

Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne 

przy wyznaczeniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z wyznaczeniem granic. W razie niemożności wzięcia 
udziału przy wyznaczaniu granic przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie 
pełnomocnictwo.
Podstawa prawna:
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zmianami)



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAR-COM”
Wioleta Starz - Morawska

ul. Staszica 1/210 25-008 Kielce
teL 41 342-57-25, 501-512-756

Kielce 11.09.2021 r.

Anna Różycka
dot. działki nr 529/2

ZAWIADOMIENIE
o wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości

Działając na zlecenie Gminy Bieliny zawiadamiam, że w dniu 18 października 2021 r. o godz.
10.30 zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych określających granice działki nr 
520 położonej w obrębie 0008 Makoszyn gmina Bieliny.

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

Miejsce spotkania - Makoszyn dz. 520 ( na wysokości swoich działek przy drodze).

inż Artur Morawski

geodeta uprawniony 
nr upr. zaw. 21 399 

Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne 

przy wyznaczeniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z wyznaczeniem granic. W razie niemożności wzięcia 
udziału przy wyznaczaniu granic przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie 
pełnomocnictwo.
Podstawa prawna:
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zmianami)



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAR-COM”
Wioleta Starz - Morawska

ul. Staszica 1/210 25-008 Kielce
tel. 41 342-57-25, 501-512-756

Kielce 11.09.2021 r.

Dorota Bera 
Lechów 

26-004 Bieliny 
dot. działki nr 527

ZAWIADOMIENIE
o wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości

Działając na zlecenie Gminy Bieliny zawiadamiam, że w dniu 18 października 2021 r. o godz.
10.30 zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych określających granice działki nr 
520 położonej w obrębie 0008 Makoszyn gmina Bieliny.

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

Miejsce spotkania-Makoszyn dz. 520 ( na wysokości swoich działek przy drodze).

inż Artur Morawski 

geodeta uprawniony 
nr upr. zaw. 21 399

Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne 

przy wyznaczeniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z wyznaczeniem granic. W razie niemożności wzięcia 
udziału przy wyznaczaniu granic przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie 
pełnomocnictwo.
Podstawa prawna:
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zmianami)



Kielce, 11.09.2021 r.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAR-COM"

Wioleta Starz - Morawska
ul. Staszica 1/210 25-008 Kielce
tek 41 342-57-25, 501-512-756

Zuzanna Starosta

s $

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.07.2021 r. 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) i zgłoszenia pracy geodezyjnej
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach pod numerem: GN-
III.6640.4664.2021, zawiadamiam że w dniu 18 października 2021 r. o godz.10.30 na gruncie w Makoszynie gm. 
Bieliny zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 520 m.in. z działką sąsiednią nr 
529/2, która wg danych ewidencji gruntów i budynków stanowi własność: Zuzanna Starosta

Miejsce spotkania - Makoszyn dz. 520 ( na wysokości swoich działek przy drodze).

inż Artur Morawski 

geodeta uprawniony
nr upr. zaw. 21 399

Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogq być 

potrzebne przy ustalaniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie niemożności wzięcia udziału przy 
przyjęciu granic przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie 
pełnomocnictwo.
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 30.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zm.)



Kielce. 11.09.2021 r.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAR-COM”

Wioleta Starz - Morawska
ul. Staszica 1/210 25-008 Kielce
tek 41 342-57-25, 501-512-756

Józef Gałka 
Makoszyn 

26-004 Bieliny

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Ź *Na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.07.2021 r. 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) i zgłoszenia pracy geodezyjnej 
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach pod numerem: GN-
III.6640.4664.2021, zawiadamiam że w dniu 18 października 2021 r. o godz.9.30 na gruncie w Makoszynie gm. 
Bieliny zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 520 m.in. z działką sąsiednią nr 
517/1, która wg danych ewidencji gruntów i budynków stanowi własność: Józef Gałka

Miejsce spotkania - Makoszyn dz. 520 ( na wysokości swoich działek przy drodze).

inż Artur Morawski 

geodeta uprawniony
nr upr. zaw. 21 399

Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być 

potrzebne przy ustalaniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie niemożności wzięcia udziału przy 
przyjęciu granic przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie 
pełnomocnictwo.
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 30.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 202Ir. poz. 1390 zpóźn. zm.)



Kielce, 11.09.2021 r.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAR-COM”

Wioleta Starz — Morawska
ul. Staszica 1/210 25-008 Kielce
tel. 41 342-57-25, 501-512-756

Ewelina Gratka

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.07.2021 r. 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) i zgłoszenia pracy geodezyjnej 
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach pod numerem: GN-
III.6640.4664.2021, zawiadamiam że w dniu 18 października 2021 r. o godz.10.30 na gruncie w Makoszynie gm. 
Bieliny zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 520 m.in. z działką sąsiednią nr 
529/2, która wg danych ewidencji gruntów i budynków stanowi własność: Ewelina Gratka

Miejsce spotkania - Makoszyn dz. 520 ( na wysokości swoich działek przy drodze).

inż Artur Morawski 

geodeta uprawniony
nr upr. zaw. 21 399

Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być 

potrzebne przy ustalaniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie niemożności wzięcia udziału przy 
przyjęciu granic przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie 
pełnomocnictwo.
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 30.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 202Ir. poz. 1390 zpóźn. zm.)



Kielce, 11.09.2021 r.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAR-COM”

Wioleta Starz - Morawska
ul. Staszica 1/210 25-008 Kielce
teL 41342-57-25, 501-512-756

Dorota Bera 
Lechów 

26-004 Bieliny

Ź 3

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.07.2021 r. 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) i zgłoszenia pracy geodezyjnej
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach pod numerem: GN-
III.6640.4664.2021, zawiadamiam że w dniu 18 października 2021 r. o godz.10.30 na gruncie w Makoszynie gm. 
Bieliny zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 520 m.in. z działką sąsiednią nr 
527, która wg danych ewidencji gruntów i budynków stanowi własność: Dorota Bera

Miejsce spotkania - Makoszyn dz. 520 ( na wysokości swoich działek przy drodze).

inż Artur Morawski

geodeta uprawniony 
nr upr. zaw. 21 399

Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być 

potrzebne przy ustalaniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie niemożności wzięcia udziału przy 
przyjęciu granic przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie 
pełnomocnictwo.
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 30.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 202Ir. poz. 1390 z późn. zm.)



Kielce, 11.09.2021 r.

i *

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAR-COM”
Wioleta Starz - Morawska

ul. Staszica 1/210 25-008 Kielce
tek 41 342-57-25, 501-512-756

Anna Różycka

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.07.2021 r. 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) i zgłoszenia pracy geodezyjnej
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach pod numerem: GN-
III.6640.4664.2021, zawiadamiam że w dniu 18 października 2021 r. o godz.10.30 na gruncie w Makoszynie gm. 
Bieliny zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki nr 520 m.in. z działką sąsiednią nr 
529/2, która wg danych ewidencji gruntów i budynków stanowi własność: Anna Różycka

Miejsce spotkania - Makoszyn dz. 520 ( na wysokości swoich działek przy drodze).

inż Artur Morawski

geodeta uprawniony 
nr upr. zaw. 21 399

Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być 

potrzebne przy ustalaniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie niemożności wzięcia udziału przy 
przyjęciu granic przez samego właściciela gruntu n jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie 
pełnomocnictwo.
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 30.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zm.)


