
Zawiadomienie skierowane do Otolii Kwas - podmiotu, którego 
adres zamieszkania jest nieznany o nie może przez to być dostarczone 

do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego 
zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa powiatowego w Kielcach, zawiadomienie to uważa się za skuteczne. 

PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE „GEOSIT" Janina Dubeltowicz c. Stefana 
Tomasz .Placha 
Ul. Kościuszki 60 IVp. 
28-100 Busko-Zdrój 
Tel. 41 370 15 55 

(adresat) 

ZAWIADOMIENIE 
o wyznaczeniu i wznowieniu znaków granicznych 

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U.Nr 30 poz.163 z późn.zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12.02.2021 o godz. 
14.00 w Chmielniku, gm. Chmielnik zostanie przeprowadzone wyznaczenie i wznowienie 
znaków granicznych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków j ako działka nr 371. 

mgr inż. Agata Pietrzyk 30.12.2020 r. 
( podpis i data ) 

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 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne ( teks jednolity Dz. U. Nr 100/2000, poz. 1086 z późn. zmianami) 
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 



Zawiadomienie skierowane do Otolii Kwas - podmiotu, którego 
adres zamieszkania jest nieznany o nie może przez to być dostarczone 

do rąk własnych. Po okresie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego 
zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa powiatowego w Kielcach, zawiadomienie to uważa się za skuteczne. 

PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE „GEOSIT" Otolia Kwas c. Stanisława 
Tomasz .Piacha 
Ul. Kościuszki 60 IVp. 
28-100 Busko-Zdrój 
Teł. 41 370 15 55 

(adresat) 

ZAWIADOMIENIE 
o wyznaczeniu i wznowieniu znaków granicznych 

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U.Nr 30 poz.163 z późn.zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12.02.2021 o godz. 
14.00 w Chmielniku, gm. Chmielnik zostanie przeprowadzone wyznaczenie i wznowienie 
znaków granicznych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków jako działka nr 371. 

mgr inż. Agata Pietrzyk 30.12.2020 r. 
( podpis i data ) 

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 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne ( teks jednolity Dz. U. Nr 100/2000, poz. 1086 z późn. zmianami) 
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 


