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Sosnówka, 476 obr. Rudki 

Z A W I A D O M I E N I E  
O czynnościach związanych z ustaleniem i przyjęciem przebiegu granic nieruchomości do podziału pod drogę 

Zawiadamia się, zgodnie z § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 
202lr. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390) 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. 2004 Nr 268 poz. 2663), że 
zostanie przeprowadzona procedura ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek, w obrębie: Sosnówka gmina 
Nowa Słupia, wyszczególnionych w kolumnie 2 z działkami sąsiednimi wyszczególnionymi w kolumnie 3. 
Data rozpoczęcia oraz orientacyjna godzina rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic znajduje się w 
kolumnie 4 i 5. a miejsce rozpoczęcia czynności w kolumnie 6. 

Lp Nr działki 
Numery działek sąsiednich z 
którymi nastąpią czynności 
ustalenia przebiegu granicy 

Data czynności 
ustalenia przebiegu 

granic działek 

Orientacyjna godzina 
rozpoczęcia 
czynności 

Miejsce rozpoczęcia 
czynności 

1- -2- -3- -4- -5- -fi

1 478 obr. 
Sosnówka 429, 423 obr. Sosnówka 

09.12.2021r. 
(czwartek) 13:00 

na działce nr 478 obr. 
Sosnówka, przy granicy 

z drogą gminną 

2 479 obr. 
Sosnówka 

477, 480, 429 obr. 
Sosnówka 

09.12,2021r. 
(czwartek) 13:00 

na działce nr 479 obr. 
Sosnówka, przy granicy 

z drogą gminną 

3 480 obr. 
Sosnówka 

477 obr. Sosnówka 476 obr. 
Rudki 

09.12.202 lr. 
(czwartek) 13:30 

na działce nr 480 obr. 
Sosnówka, przy granicy 

z drogą gminną 

4 477 obr. 
Sosnówka 

430, 480, 479, 429 obr. 
Sosnówka 476 obr. Rudki 

09.12.2021r. 
(czwartek) 13:30 

na działce nr 477 obr. 
Sosnówka, przy granicy 

z drogą gminną 
Nr24 zawiadomienia: 8 

Ze względu na duży zakres opracowania, godzina spotkania może się opóźnić, za co przepraszamy. 

Pouczenie: 

Zawiadomieni właścjciele (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 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. 

Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie 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. 2004 Nr 268 poz. 2663) 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 

poz. 1390) 

Bochnia, 08.11.2021 


