
GEODEZJA
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25-213 Kielce, ul. Bąkowa 10C/34 
NIP 657-24-10-541. Reg. 260655521
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Zawiadomienie skierowane do P. Ryszarda Kuraś
Właściciela działki 217,253 obr.0002 Hucisko gm. Strawczyn

Ryszard Kuraś
Osoby, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie 
może być przez to dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni 
od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w 
BIP Starostwa Powiatowego w Kielcach, zawiadomienie uważa się 
za skuteczne.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz 

wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków

Na podst. §32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 
1390) oraz art.39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 
r. poz. 2052), a także zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji GiK w 
Kielcach pod nr: GN-III.6640.7149.2021, działając na podstawie zlecenia właściciela(i) nieruchomości 
położonej w Hucisku (gm. Strawczyn) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07.12.2021 
o godz. 14:00 w Hucisku na działce nr 293/2 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych 
z ustaleniem przebiegu granic działek oraz wyznaczeniem punktów granicznych określających granice 
nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 293/2 z działkami 
sąsiednimi
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych 
czynnościach.

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 

terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz 
dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu 
a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich 
przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)
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Zawiadomienie skierowane do P. Stanisława Rowińskiego
Właściciela działki 233,273 obr.0002 Hucisko gm. Strawczyn

Stanisław Rowiński
Osoby, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie 
może być przez to dostarczone do rąk własnych. Po okresie 14 dni 
od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania w 
BIP Starostwa Powiatowego w Kielcach, zawiadomienie uważa się 
za skuteczne.

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz 

wyznaczeniu punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków

Na podst. §32 ust.l rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 
1390) oraz art.39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Praw'o geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 
r. poz. 2052), a także zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji GiK w 
Kielcach pod nr: GN-I11.6640.7149.2021, działając na podstawie zlecenia właściciela(i) nieruchomości 
położonej w Hucisku (gm. Strawczyn) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07.12.2021 
o godz. 14:00 w Hucisku na działce nr 293/2 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych 
z ustaleniem przebiegu granic działek oraz wyznaczeniem punktów granicznych określających granice 
nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 293/2 z działkami 
sąsiednimi
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych 
czynnościach.

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym 

terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz 
dokumentami tożsamości Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu 
a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich 
przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)
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