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L. ks. rob. 176/2019 
Praca zgłoszona w Powiatowym Ośrodku 
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WŁAŚCICIELE, WŁADAJĄCY, UŻYTKOWNICY, 
POSIADACZE SAMOISTNI I SPADKOBIERCY 
działek 
722/8, 3502, 3503, 3504, 721/5, 724, 725, 3505/2 
położonych w Chęcinach 
(obr. 1, jedn. ewid. 260403_4 Chęciny-miasto) 
(adresat) 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z 2021 r. poz. 922, 1641 z późn. zm.) oraz § 32 rozporządzenia 

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

jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) w związku z wykonywaniem "Modernizacji ewidencji gruntów i 

budynków" (rękojmia) dla obrębu 0001 - Chęciny, jedn. ewid. Chęciny - miasto, pow. kielecki, woj. 

świętokrzyskie 

zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 

odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 722/8 położonej w miejscowości Chęciny -

obr. 0001, j.ewid. Chęciny z działkami sąsiednimi nr: 3502, 3503, 3504, 721/5, 724, 725, 3505/2 

(fragmenty). 

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi w miejscowości Chęciny, przy ul. 
Sitkówka na działce nr 722/8 od strony działki nr 3503. 

mgr inż. Zbigftifew Haiota 
GEODETA UPRAWNIONY 

nr świadectwa 15096 

(podpis i data ) 5.11.2021 r. 

Informacji udziela: 
Piotr Wasyl - tel. 512-547-133, 510-050-305 

UWAGA: 
Informujemy, że przed wyznaczonym terminem będzie prowadzony wywiad terenowy oraz pomiary na wyżej wymienionych działkach w ramach prac 
przygotowawczych związanych z w/w czynnościami. 
Informujemy, że Państwa dane osobowe zostały pozyskane w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej i zostaną wykorzystane tylko w ramach 
niniejszego opracowania i podlegają ochronie. 

POUCZENIE: 
Zawiadomione osoby lub przedstawiciele instytucji proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu z wszelkimi dokumentami, jakie mogą 
być przydatne przy wykonywaniu czynności geodety oraz z dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony. 
Udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic leży w interesie w/w podmiotów /w tym właścicieli, użytkowników wieczystych i władających na 
zasadach samoistnego posiadania/. 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 
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