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Zawiadomienie skierowane do właściciela:

- działki nr 500, 507, 526 obr. 0016 Pułaczów, gm. Raków

ANDRZEJ SZOSTAK 
PUŁACZÓW 
26-035 Raków

Osoba, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie 
może być przez to doręczone do rąk własnych. Po okresie 
14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia 
i opublikowania w BIP Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, zawiadomienie uważa się za skuteczne.

ZA WIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych /wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie art. 39, ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) i na podstawie § 32, ust. 1 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz.U. 2021 poz. 1390) oraz zgłoszenia robót geodezyjnych, znak GN-III.6640.5091.2021 - 

dotyczących działki nr 506 położonej w obrębie ewidencyjnym Pułaczów, gm. Raków, 

zawiadamiam:

Pana Andrzej Szostak zamieszkały Pułaczów, gmina Raków, że w dniu 05.11.2021 r. 

o godzinie 900 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z wznowieniem znaków granicznych/ 

wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 506 z działkami własnymi nr 500, 507 i 526.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału 

w opisanych czynnościach. / ' .
GEODETA

inż. Mabtiri Piławy
nr up/ 21®żis 7/

( podpis geodety)

Pouczenie
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.
IVprzypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej — uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo strony nie wstrzymuje czynności geodety.
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Zawiadomienie skierowane do właściciela:
- działki nr 502, 509 obr. 0016 Pnłaczów, gm. Raków

IGNACY KOSTEPSKI
NIEDŹWIEDŹ
28-210 Bogoria

Osoba, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie 
może być przez to doręczone do rąk własnych. Po okresie 
14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia 
i opublikowania w BIP Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, zawiadomienie uważa się za skuteczne.

ZA WIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych /wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie art. 39, ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) i na podstawie § 32, ust. 1 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz.U. 2021 poz. 1390) oraz zgłoszenia robót geodezyjnych, znak GN-III.6640.5091.2021 - 

dotyczących działki nr 506 położonej w obrębie ewidencyjnym Pułaczów, gm. Raków, 

zawiadamiam:

Pana Ignacy Kostępski zamieszkały Niedźwiedź, gmina Bogoria, że w dniu 05.11.2021 r. 

o godzinie 900 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z wznowieniem znaków granicznych/ 

wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 506 z działkami własnymi nr 205 i 509.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału 

w opisanych czynnościach. /~\ i

Inż. Mgficfih ppLyN 
........................

( podpis geodety )

Pouczenie
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.
IV imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej — uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo strony nie wstrzymuje czynności geodety.
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Zaw iadomienie skierowane do właściciela:
- działki nr 483, 514 obr. 0016 Pułaczów, gm, Raków

ANIELA LESIAK 
RADOSTÓW 
26-035 Raków

Osoba, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie 
może być przez to doręczone do rąk własnych. Po okresie 
14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia 
i opublikowania w BIP Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, zawiadomienie uważa się za skuteczne.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych /wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie art. 39, ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) i na podstawie § 32, ust. 1 Rozporządzenie Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

(Dz.U. 2021 poz. 1390) oraz zgłoszenia robót geodezyjnych, znak GN-III.6640.5091.2021 - 

dotyczących działki nr 506 położonej w obrębie ewidencyjnym Pułaczów, gm. Raków, 

zawiadamiam:

Panią Aniela Lesiak zamieszkała Radostów, gmina Raków, że w dniu 05.11.2021 r. 

o godzinie 900 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z wznowieniem znaków granicznych/ 

wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji

gruntów i budynków jako działka nr 506 z działkami własnymi nr 483 i 514.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału 

w opisanych czynnościach.

Inż. M^’i 
nr utf.

(podpis geodety)

Pouczenie
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 wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo strony nie wstrzymuje czynności geodety’.
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Zawiadomienie skierowane do właściciela:
- działki nr 501, 527 obr. 0016 Pułaczów, gm. Raków

HELENA KOŁODZIEJCZYK 
RAKÓWKA 
26-035 Raków

Osoba, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie 
może być przez to doręczone do rąk własnych. Po okresie 
14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia 
i opublikowania w BIP Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, zawiadomienie uważa się za skuteczne.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych /wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie art. 39, ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) i na podstawie § 32, ust. 1 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz.U. 2021 poz. 1390) oraz zgłoszenia robót geodezyjnych, znak GN-III.6640.5091.2021 - 

dotyczących działki nr 506 położonej w obrębie ewidencyjnym Pułaczów, gm. Raków, 

zawiadamiam:

Panią Helena Kołodziejczyk zamieszkała Rakówka, gmina Raków, że w dniu 05.11.2021 r. 

o godzinie 90l) nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z wznowieniem znaków granicznych/ 

wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 506 z działkami własnymi nr 501 i 527.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych zapraszam do wzięcia udziału 

w opisanych czynnościach. .<• /

łnż. MńrciH

.......................

( podpis geodety))

Pouczenie
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. 
IP imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo strony nie wstrzymuje czynności geodety.
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Zawiadomienie skierowane do właściciela:
- działki nr 500, 507, 526 obr. 0016 Pułaczów, gm. Raków

ANIELA KOSTĘPSKA
RAKÓWKA
26-035 Raków

Osoba, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie 
może być przez to doręczone do rąk własnych. Po okresie 
14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia 
i opublikowania w BIP Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, zawiadomienie uważa się za skuteczne.

ZA WIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych /wyznaczenia punktów granicznych/ 

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie art. 39, ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) i na podstawie § 32, ust. 1 Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(Dz.U. 2021 poz. 1390) oraz zgłoszenia robót geodezyjnych, znak GN-III.6640.5091.2021 - 

dotyczących działki nr 506 położonej w obrębie ewidencyjnym Pułaczów, gm. Raków, 

zawiadamiam:

Panią Aniela Kostępska zamieszkała Rakówka, gmina Raków, że w dniu 05.11.2021 r. 

granicznych/ 

w ewidencji

o godzinie 900 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z wznowieniem znaków 

wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej 

gruntów i budynków jako działka nr 506 z działkami własnymi nr 503 i 510.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych zapraszam do w 

w opisanych czynnościach. G^ODElA^jpp
Inż. M

nr urbr. j

(podpis geodety)

ia udziału

Pouczenie
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. 
łf imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
JVprzypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej — uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo strony nie wstrzymuje czynności geodety’.


