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Roberta LANTON - osób, których miejsce zamieszkania jest 
nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk 
własnych. Po okresie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego 
zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, zawiadomienie 
to uważa się za skuteczne. 

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 

Na podstawie §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) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 
przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach pod 
numerem KERG: GN.6642.1494.2021 uprzejmie 

że w dniu 18 grudnia 2021r o godzinie 10.00 odbędą się czynności związane z ustaleniem przebiegu 
granicy działki ewidencyjnej nr 216 w obrębie BRONKOWICE (gmina Pawłów) z działkami sąsiednimi 
nr 215, 221,86, 355 i 364/2. 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. 
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, 

a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument 
świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. 

Nieusprawiedliwione niewziecie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do 
ich przeprowadzenia. 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety - art. 32 ust. 3 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.). W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa 
strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na 
okres miesiąca - art. 32 ust. 4 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, 
poz. 1287 ze zm.). 
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, 
jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz dokumentami 
potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty 
ustawowej, itp. - uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości 
wzięcia udziału w czynnościach wznowienia znaków granicznych przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może 
występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.). 

zawiadamiam, 

Pouczenie 
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