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ZAWIADO MIEN I E
o czynnociach podjtych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
i/Iub
0 czynnosciach wyznaczenia punktOw granicznych / wznowienia zriakOw granicznych
i/Iub
o czynnociach przyjcia granic nieruchornoci
Na podsiawie § 32.1 rozporzdzenia Minisira Rozwoju, Pracy I Technologii w sprawie ewidencji gruntôw i budynkôw (Dz.U. 2021.1390 z 30.07.2021r.) i
na podstawie art. 39 ustawy Prawo Geodezyjne I Kartograficzne (Dz,U.1989 Nc 30 poz. 163) oraz na podstawie § 6 ust.4 rozporzdzenia Rady Ministrôw z dnia 7
grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziakw nieruchomoci (Dz. U. Nc 268 poz. 2663) oraz na podstawie zg}oszenia pracy geodezyjnej o
identyflkatorze GK.111.6640.1 .6005.2021 zawiadamiam Sz.P.. 2e w dniu:
29.03.2022r. od godzny 14:00 boat przeprowadzane:
Czynnoki ustalenia przebiegu granic dzatki ewidencyjnej oznaczonej numerem 2264 poto±onej w obrçbie OSIECK, gmina OSIECK z dzialkq ssiedni
1
nr 2263, 2265, 2258-OSIECK; 2130, 2/32-RUDNIK
flub
2. czynnoci wyznaczenia punktów g ran icznych/wznowienia znakôw granicznych dzialki oznaczonej numerem 2264 polo2onej w obrQbie OSIECK, gmina
OSIECK
hub
3. Czynnosci przyjçcia granic nieruchomosci stanowicej dzialkq 2264.

Zainteresowanych zaprasza ste do wzicia udziatu w ww. czynnociach.
Prosimy o stawienie si pod adresem RUDNIK UL. SOSNOWA r. SOX

o godzinie rozpoczcia czynnoci.

Pouczenle
Zgodnie z § 32 ust. 2 rozporzdzenia w sprawie ewidericji gruntOw i budynków (Dz.U. 22021 1. poz. 139)
1) Udz/at w tych czynnociach lezy w interesie podmiotów zawiadoniionych.
2) W celu umoliwienia ustalenia tosamoci osoby deklarujcej swOj udLiaL w ciynnosciacn ustalenia granic osoba La powinna posiadac dokument umoIiwia;cy jej identytikacjç.
Osoba reprezentujca osobQ zawiadomionq powinna dodatkowo posiada6 pisernne pelnomocnictwo.
3) Zawiadomiona osoba proszona jest o przybycie w wyznaczonym lerminie z wszelkirni dokurnentami, jakie mogq byô potrzebne przy okreIeniu granic ich gruntu.
5) Nieusprawiedtiwione niestawiennictwo siren nie bçdzie stanowlO przeszkody do przeprowadzenia czynnoci granicznych (art 32 ust. 3 ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartografrczne - D. U. 1989 Nr 30, poz.163)
6) W razie usprawiedlrwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynnosci do czasu ustania przeszicoQy Iub wyznaczenia pelnorsiocnika - me diuej j doak nit no
okres jednego miesiaca (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Geodezyjne I KartoWañczne - Dz. U. 1989 Nc 30. poz. 163)
Zawiadomient wLasccieLe proszeni sat 0 wczesnlejsze odszukanie wszystkich oznakowanych purrktOw zalaniania granic dzaLki w terenie ce/em okazania geodecie. Okazane znaki
gran:czne zostar/4 pornIerzone.
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Informacjo no temat zosod bezpieczeñstwo w zwiqzku z COV!D
Osoby biorqce udziol w czynnosciach pros/my o zochowonie min. 1.5m odIegtoci od geodetdw oroi pozosto/ych osdb. W przypodku osdb przebywajqcych no izoIacji
lub kwarantonnie zoch'comy skorzystonio z moEliwoki upowoinienio innef osoby do reprezentowonia w!ociciela/wIodojqcego podczos pr2eprowadzonych czynnoci
KIauzulo R000
Dzio/ojgc no podstwn,e art. 14 par I i 2 ro:porzqdzenio Poc/onre,rto Ew'ope)skiego I Rady w sprawae ac/stony oadb foycta pc/s w zwsqzks, z przarwarzon,em donvcrs osobocych i w p9,0w/c swobodnego proep/ywu taSk/s
dora pc/s scat uchyleraio dyrektwy 95/45 WE Di D. UE.L2015.1 29.1 (dale): 9000) In/ocmujt, Ce:
1) odministratorem data pc/s przetwar,onyc/s w zwsqzlaa z n,n,ejszynn czynnosciomi no gruncre jest GLOB/K Oon,e/ Cl//seek tel. 502552522 04re5 e-mail geodezjoctOgl/a'iwg,noil corn
2) done 050bowe bydq przetworzone w celu prteprowodzenlo proc geodet p/nyc/s no p00550w/c art, 6 tart. 2/arc 9000 an zw,qtku z usra'q z dana 2 7.051989r P,awca Geudezyjle Xorrograficzne, Store) wynabo c/area
preechawywonlo donych
3) bydqprzetworzone done lsontaktowe/odresowe oral done datycique n,eruchorssotc,
4) psI baoecq don ych bydq podniory i orgony oktoo/one an usrawe o goapodorce naeruchomoktaasa I an usrawiC z dana 17.05.1989 r. Prows geodozyjne I Aonog(o/iczna
5) done osobowe Me taçdq proekozywunedo pars srwo trtecaego on do ocgoncocj/ ma4ai,ynarodowe).
6) done bpdq pasechowywane patez absC5 wyn,koplcy e ustow'y P,owo Geodeeyjne I Kortogeofaczne, tj. 3 iota ad Snap zow,odOtnaeano 0 Zo*omctenaaa pr".
71 onoLtie, ktd ref done dot yczq prtynfuguje pro".
doatypu do donych (oat. 155000),
tqdonao ac/s oproaiowpnao (oar 165000).
• prows do ogronaczenao prier worzonaa w przypodkuclr wymenionyr/t wart. 189000
8) w zw/qzku ztsnn, te prtetwartunae dwa pc/a osobawych odbyraro say wylqcinae so podstowre proepasdan prows (art SouL 2 hr. c 5000) osobie, MOrej done dotyr.zaj ore preys/u gasje prawn do prienouzenia dun pc/s (oct. 20
9000) aol prowo do anuiesaenlo Iprieciwu no podstootle art. 21 9000. Infoamu1y. Ic pro" do apri cc/wa prcys?ugsaje nowczo5, 9dy done osabowe sq prpetworzane no pOdStOwiC art. S oft lilt. elubf 9000. Ta/to sytuucja
ore ma tu mae)sca.
9/ osob,e, ktdrej done dotyczq p,zps/pguje prows wn,esienjo skoag do orgonu nud.torczego z9odnie z oft 77 R000. W Palace prgoasem asodtorczym jest Prezel Urzyda Ochrosay Dranych Oaobawych (odrea. 00193
Warszawa, sal. Stowk/ 2).
10) done asp/tows pasta/p pot pa hone ad w?oscrwego miejocowo Storooty, Iatdry jest IrOdlern psc/aodzenio donycis w r000mieniu art. 14 eat. 21,5.19000.

