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- działka ewidencyjna nr 391/4 obr. 0007 Miedziana Góra

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia granic 
nieruchomości do zasiedzenia

(według stanu z ewidencji gruntów oraz stanu użytkowania na gruncie)

Działając na podstawie art. 39 pkt 5 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 922 ze zmian.), oraz § 32 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [Dz.U. z 2021 poz. 1390], 
w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Kielcach nr GN-III.6640.3095.2021, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07.09.202Ir. 
o godz. 11:00 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia/wyznaczenia/przyjęcia granic nieruchomości do 
celów jej zasiedzenia, położonej w miejscowości Miedziana Góra, oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 391/4 z działkami przyległymi 8/77,8/78, 390/9,392/3,392/5,392/6, 392/7.
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POUCZENIE
1. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych.
2. Warunkiem koniecznym udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic jest posiadanie dokumentu tożsamości, a 
w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela -pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o 
pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
3. W przypadku współwłasności, wspóhiżytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami 
postępowania są wszystkie strony.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych oraz swobodnym przepływem danych osobowych, informujemy iż 
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Kielcach do momentu 
zakończenia postępowania geodezyjnego w przedmiotowej sprawie.
5. Nie wyklucza się wcześniejszej obecności geodetów na gruncie i wykonywania pomiarów przygotowawczych. 
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