
……………………………….     GKiK. 

Nazwa wnioskodawcy 

 

…………………………………………. 

Adres siedziby wnioskodawcy 

 

………………………………………… 

Telefon lub email 

 

…………………………………………….. 

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej 

 

 

Wniosek o publikację w BIP 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (symbol - GKiK) 

Zwracam się z wnioskiem o publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Krakowie w miejscu „Geodezja - Zawiadomienia” załączników do niniejszego wniosku. 

 

Opis załączników do wniosku, w których znajduje się informacja do publikacji : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Minimalny okres, na jaki informacja ma być upubliczniona: 

od dnia ……….……………… do dnia …………………… 

 

Na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej …………………………..prowadzę czynności dotyczące 

ustalenia granicy działki ewidencyjnej  jedn. ewid. …………....obr. ………...nr……………………… 

z działkami nr ……………………………………………………………………..…………….. 

W toku powyższej pracy geodezyjnej ustaliłem/am jak poniżej: 

- Nie jest znane miejsce zamieszkania Pana /Pani…………………………………….……… 

właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego / współużytkownika wieczystego 

/osoby władającej na zasadach samoistnego posiadania - działką nr: 

…………………………………………………………………..……………………….……… 

- Nie jest znany właściciel / współwłaściciel / użytkownik wieczysty / współużytkownik 

wieczysty / osoba władająca na zasadach samoistnego posiadania – działki nr:  

……….………...………………………………………………………………………...………    

Powyższe ustaliłem na podstawie………………………………………………………………. 

(podać źródło informacji, załączyć kopię potwierdzającą tą informację) 

 

Wyżej wskazane osoby/osoba powinny zostać zawiadomione o czynnościach podjętych w celu 

ustalenia granic działek ewidencyjnych zgodnie z §32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów  

i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390). 
 

W związku z powyższym wnoszę o zawiadomienie wskazanych wyżej osób o czynnościach 

podjętych w celu ustalenia przebiegu granic (zawiadomienie w załączeniu) w sposób określony 



w §32 ust. 7  rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390) – tj. poprzez zamieszczenie 

na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych. 
 

 

 

 

 

 

………………………..…………   ……………………………………… 

Data i podpis przyjmującego wniosek     Data i podpis wnioskującego 

 

     

 

 

 

Opublikowano w BIP Starostwa Powiatowego 

 w Krakowie na okres wskazany we wniosku:   ………………………………………… 

        Data publikacji i podpis osoby publikującej 

 


