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Zawiadomienie skierowane do Właścicieli 
Działek nr 538/2 i 538/5 

(obręb: 0003 Bieliny Poduchowne)

Zawiadomienie skierowane jest do osób 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 Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Kielcach, zawiadomienie uważa się za 
skuteczne.

ZAWIADOMIENIE 
czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych 

/ ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Działając na podstawie zlecenia właściciela oraz zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. 
U. z2019r. poz. 393 t.j. z późń. zm) oraz art.32 i art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020 poz. 2052 tj z późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów, 
z dnia 7 grudnia 2004r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 
268 poz. 2663) Zawiadamia się, że w dniu 17.03.2021r. o godz. 9:30 w Bielinach Poduchownych na 
gruncie, zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków 
granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości położonych w obrębie 
ewidencyjnym 0003 Bieliny Poduchowne, gmina Bieliny, powiat kielecki, oznaczonych w operacie 
ewidencji gruntów i budynków jako działka 539/9 z działkami sąsiednimi. Prosimy o stawienie się w 
wyznaczonym dniu i godzinie przy swojej działce/działkach. Praca geodezyjna została zgłoszona pod 
numerem: GN-III.6640.7687.2020.
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geodeta uprawniony ( pieczęć i podpis)

Pouczenie:
Zawiadomieni właściciele / władający gruntami winni stawić się w oznaczonym terminie, z wszelkimi dokumentami 

pozwalającymi na określenie pierwotnego położenia punktów granicznych. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo 
stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z okazaniem granic . W imieniu zainteresowanych podmiotów 
mogą występować i je reprezentować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.


