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Zawiadomienie skierowane jest do spadkobierców 
Stanisławy BIS, których miejsce zamieszkania jest 
nieznane i 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.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie §6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i 
trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach nr KERG: GN- 
111.6640.814.2021, uprzejmie

zawiadamiam
że w dniu 13 marca 2021r o godz. 10.00 w miejscowości JELENIÓW zostaną przeprowadzone czynności 
przyjęcia granic nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 823.

Informacja
W toku czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi sporządzony zostanie 

protokół przyjęcia granic. Geodeta uprawniony przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli 
stanu takiego nie można stwierdzić - według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z 
przyjęciem granic (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 
2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

Zawiadomieni właściciele powinni stawić się w oznaczonym terminie osobiście lub poprzez swoich 
upoważnionych pisemnie przedstawicieli ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjęciu 
granic ich gruntów (np. dowody tożsamości, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, 
dokumenty zawierające informacje o granicach albo zawierające inne elementy pozwalające na odtworzenie 
lub analizę przebiegu granic).

Z poważaniem

podpis geodety

Pouczenie
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 wyznaczenia punktów granicznych przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba
legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).
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Zawiadomienie skierowane jest do spadkobierców 
Piotra BIS, których miejsce zamieszkania jest 
nieznane i 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.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie §6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i 
trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach nr KERG: GN- 
111.6640.814.2021, uprzejmie

zawiadamiam
że w dniu 13 marca 2021r o godz. 10.00 w miejscowości JELENIÓW zostaną przeprowadzone czynności 
przyjęcia granic nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 823.

Informacja
W toku czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi sporządzony zostanie 

protokół przyjęcia granic. Geodeta uprawniony przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli 
stanu takiego nie można stwierdzić - według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z 
przyjęciem granic (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 
2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

Zawiadomieni właściciele powinni stawić się w oznaczonym terminie osobiście lub poprzez swoich 
upoważnionych pisemnie przedstawicieli ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjęciu 
granic ich gruntów (np. dowody tożsamości, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, 
dokumenty zawierające informacje o granicach albo zawierające inne elementy pozwalające na odtworzenie 
lub analizę przebiegu granic).

Z poważaniem

pr.

podpis geodety

Pouczenie
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 wyznaczenia punktów granicznych przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba
legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).
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Zawiadomienie skierowane jest do spadkobierców 
Stanisławy BIS, których miejsce zamieszkania jest 
nieznane i 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.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. Nr 193 z 2010r., poz. 1287 z późniejszymi zmianami), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach numer 
GN-III.6640.814.2021, uprzejmie

ZAWIADAMIAM,
że w dniu 13 marca 2021 r o godz. 10.00 w miejscowości Jeleniów /gmina Nowa Słupia/ zostaną 
przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji 
gruntów określających przebieg granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 823.

Z czynności wyznaczenia zostanie spisany protokół. Udział w czynnościach geodezyjnych jest 
w interesie właścicieli lub władających, do których skierowano zawiadomienie. Jeżeli wyniknie spór co 
do położenia punktów granicznych strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
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podpis geodety

Pouczenie
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 wyznaczenia punktów granicznych przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba 
legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).
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Zawiadomienie skierowane jest do spadkobierców 
Piotra BIS, których miejsce zamieszkania jest 
nieznane i 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.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. Nr 193 z 2010r., poz. 1287 z późniejszymi zmianami), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach numer 
GN-III.6640.814.2021, uprzejmie

ZAWIADAMIAM,
że w dniu 13 marca 2021 r o godz. 10.00 w miejscowości Jeleniów /gmina Nowa Słupia/ zostaną 
przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji 
gruntów określających przebieg granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 823.

Z czynności wyznaczenia zostanie spisany protokół. Udział w czynnościach geodezyjnych jest 
w interesie właścicieli lub władających, do których skierowano zawiadomienie. Jeżeli wyniknie spór co 
do położenia punktów granicznych strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.
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Pouczenie
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 1989r. -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 wyznaczenia punktów granicznych przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba 
legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).


