
Starosta Kielecki 

ul. Wrzosowa 44 

25-211 Kielce 

Kielce dn. 06.12.2021 

Zawiadomienie skierowane do Bronisława 

Bernata, Neli Dyczkowskiej, Bartosza 

Dyczkowskiego, Dawida Dyczkowskiego, 

Sebastiana Gołucha, Stanisława Sornata, 

Bolesława Mitera, Władysława Giemza i Stefana 

Kubicza 

- osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane 

i nie może przez to być doręczone do rąk własnych. 

Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego 

zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie 

Informacji Publiczne Starostwa Powiatowego w 

Kielcach, zawiadomienie to uważa się za skuteczne. 

ZAWIADOMIENIE 
O czynnościach wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych 

ustalenia granic nieruchomości 
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) oraz § 31 - § 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

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

(Dz. U. z 2021, poz. 1390) 

Zawiadamia się, że w dniu 07.01.2022 o godzinie 10:00 

zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych oraz ustalenia 
granic działki nr 140 oraz części działki nr 141 z działkami sąsiednimi w tym z działkami nry 135, 139, 

142,143/2,144 i 148 położonymi w msc. Ruda Zajączkowska, gm. Łopuszno 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby 

biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku 

występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o 

pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. W przypadku współwłasności, współużytkowania 

wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje 

czynności geodety. 
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