
Kielce, dnia 15.03.2023 r. 

Geopunkt Usługi Geodezyjne 
Damian Dzwonek 
ul. Podklasztorna 103B/15 
25-714 Kielce 
Tel. 603-955-755 
Id. Zgłoszenia GN-III.6640.7187.2022 

Zawiadomienie skierowane do właściciela działki nr 343 
położonej w obrębie Sędziejowice gm. Chmielnik. 

r 

Adrian Mariusz Święcicki 
Zawiadomienie skierowane do osoby, której miejsce 
zamieszkania jest nieznane i nie może być przez to 
dostarczone do rąk własnych. Po okresie 7 dni od daty 
wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Kielcach zawiadomienie uważa się za 
skuteczne. 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic 

Na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390) oraz zgodnie z art. 32 i art. 39 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2022 poz. 1846) 

zawiadamiam, że w dniu 07.04,2023 r. o godz. 11:00 w miejscowości Sędziejowice zostaną 

przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0018 - Sędziejowice, gmina Chmielnik, powiat 

kielecki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 344. 

W związku z powyższym proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie, na ww. działce. 

GEODETA UPRAWNIOWY 

UWAGA: m9r Damian Dzwoni 
Upr.GUGlK Nr 21466 

Wyżej wymienione działki sąsiadują z Pana nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka numer 343 położona w obrębie 0018 - Sędziejowice, gmina Chmielnik. 

POUCZENIE 
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być 
potrzebne przy przyjmowaniu 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. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2022r. poz. 
1846 z późn. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 
Zawiadomienie uwzględnia zastosowanie przepisów zawartych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018r. oraz 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 
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Ewelina Jadwiga Święcicka 
Zawiadomienie skierowane do osoby, której miejsce 
zamieszkania jest nieznane i nie może być przez to 
dostarczone do rąk własnych. Po okresie 7 dni od daty 
wywieszenia niniejszego zawiadomienia i opublikowania 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Kielcach zawiadomienie uważa się za 
skuteczne. 

ZAWIADOMIENIE 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic 

Na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390) oraz zgodnie z art. 32 i art. 39 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2022 poz. 1846) 

zawiadamiam, że w dniu 07.04.2023 r. o godz. 11:00 w miejscowości Sędziejowice zostaną 

przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0018 - Sędziejowice, gmina Chmielnik, powiat 

kielecki, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 344. 

W związku z powyższym proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie, na ww. działce. 
GEODETA UPRAWNIONY 

I iw A T A  m3rinż- Damian Dzwonek 
UVYAbA:  Unr. GUGIK Nr 21466 

Wyżej wymienione działki sąsiadują z Pani nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka numer 343 położona w obrębie 0018 - Sędziejowice, gmina Chmielnik. 

POUCZENIE 
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być 
potrzebne przy przyjmowaniu 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. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2022r. poz. 
1846 z późn. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 
Zawiadomienie uwzględnia zastosowanie przepisów zawartych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018r. oraz 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 


