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wykonawca prac geodezyjnych 
NIEZNANI Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
Właściciele dz. 3060, 3070, 3878 położonych 
w Daleszycach, gmina Daleszyce 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej oraz o czynnościach celem określenia granic 

posiadania 

Działając na zlecenie Sądu Rejonowego w Kielcach do sprawy sygn. akt VIII Ns 561/20 o zasiedzenie 

nieruchomości oraz na podstawie § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 

2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz.1390) oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów 

nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2022 r. o godzinie 15:30 

przeprowadzone będą czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 3059, 3069, 3877 do celów bieżącej 

aktualizacji operatu ewidencyjnego oraz czynności geodezyjne celem określenia granic posiadania nieruchomości 

oznaczonej numerami działek 3059, 3069, 3877 położonych w Daleszycach, gmina Daleszycach. 

Czynności rozpoczną się na południowej stronie działki 3877. 

Praca geodezyjna została zgłoszona pod numerem kancelaryjnym: GN-III.6640.7041.2022. 

Zawiadomieni właściciele nieruchomości biorący udział w w/w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości 
wraz ze wszystkimi posiadanymi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wykonywaniu czynności ustalenia granic (np. 
dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, dokumenty zawierające informacje o granicach albo zawierające 
inne elementy pozwalające na odtworzenie lub analizę przebiegu granic) - § 32 ust.1 -7 rozporządzenia Ministra Rozwoju , 
Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nz 2021r. poz. 1390) 

W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w w/w czynnościach przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może 
występować osoba w charakterze przedstawiciela - pełnomocnika na piśmie (art. 96kc). Dokument świadczący o 
pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje w/w czynności. 
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