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ZAWIADOMIENIE 

o czynnotciach podjLych w celu uslalenia przebieu granic cLziaLek ewidencyjnych 
i/!ub 

o czynnosciach wyznaczenia punktôw granicznych / wznowienia znaOw granicznych 
illub 

o czynnociach przyjcia granic nieruchomotci 

Na podstawie § 32.1 rozporzdzenia Minlstra Rozwoju, Pracy I Technologli w sprawie ewldencji gruntOw i budynkOw (Dz.U. 2021.1390 z 30.07.2021r.) 
na podstawie art. 39 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.1989 Ni 30 poz. 163) oraz na podstawie § 6 ust.4 rozporzdzenia Rady Ministrôw z dnia 7 
grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziatôw nieruchomoci (Dz. U. Ni 268 poz. 2663) oraz na podstawie zgtoszenia pracy geodezyjnej o 
dentyfikatorze GK.111.6640.1 .6006.2021 zawiadamiam Sz.P., ±e w dniu; 	29.032022r. od godziny 11:00 bda przeprowadzane: 

1. Czynnoci ustalenia przebiegu granic dziatki ewidencyjnej oznaczonej numerem 226/13, 227 poloone) w obrbie GADKA, gmina KOLBIEL z dzWkat  
sa,siedni nr 665/1 705 
i/Iub 

2. czynnosci wyznaczenia punktOw granicznych/wznowienia znakOw granicznycfl dzia)ki oznaczonej numerem 226113, 227 poto2onej w obrbie GADKA, 
gmina KOLBIEL 
i/Iub 

3. Czynnoci przyjçcia granic nieruchomosci stanowiqcej dzialkç 226/13, 227. 

W interesre Pañstwa jako wtacicie!a/wspótwacicie)a dzialki 665/1 705 Ie±y udzial w ww. czynnociach. 
Prosimy o stawienie sic pod adresem GADKA UL. STRAZACKA na wysokoci ul. Dzialkowej. 250m przed wiaduktem kolejowym o godzinie 

rozpoczccia czynnoci. 

Pouczenie 
Zgodnie z § 32 ust. 2 rozporzdzenia w sprawie ewidencji gruntOw i budynkôw )Dz.U. z 2021 r. poz. 139) 

1) Udzial w tch czynnociach Iey w intewsie podrniotOw zawiadoniionych. 
2) W celu urno1iwienia ustalenia tosamoci osoby dehIarujcej swOj udziat w czynnosciach ustalenia granic osoba La powinna posiadaô dokument umoliwiajqçy jej identyfikacj. 

Osoba reprezentujqpa osobç zawladomionq powinna dodatkowo posiadaô pisemne pe1nomocnictwo. 
3) Zawiadorriiona osoba proszona jest o przybycie w wyznaczonym temiinie z wszelkimi dokumentami, jakie mogq by6 potrzebne pizy okreIeniu granic ich gruntu. 
5) Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie bdzie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynrioci granicznych (art. 32 ust 3 ustawy Prawo Geodezyjne I 

Kartograficzne - Dz. U. 1989 Nr30. poz.163) 
6) W razie usprawiedliwionego niestawienriictwa strony, geodeta wstrzyrriuje czynnosci do czasu ustania przeszkocly rub wyznaczenia petnomocnika - me dlodej jednak ni2 na 

okres jednego niiesiqca (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 1989 Ni 30, poz. 163) 
Zawiadomieni wtaciciele proszenl saL o wczesniejsze odszukariie wszystkich ozrrakowanych punktów zalamania granic dzia)ki w terenie celem okazania geodecie. Okazane znaki 
graniczne zostanaL pomierzone. 
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Ja2wThy 35C 08-440 Pi/awa 

NIP 716-244-60-8.9 REGON 060038013 
602-552-522 geodezjaGLOB1K(gmail.com  

not n/S/is ayk500wey proc 9nQdntYJnYs1j 

lnformacja no temat zasad bezpieczeñstwa w zwiqzku z COVID 
Qsoby biorqce udzial w czynnodciach prosimy o zachowonie mitt. 1.5m od/eglosci od geodetdw oraz pozostatych osdb. Wprzypadku osôb przebywojqcych no izo!ocji 

tub kworontannie zczchçcomy skorzyston,ct z moz/iwoci upowoznienso lone) osoby do reprezen iowan/a w/aiciciela/wtadajqcego podczos przeprowadzonych czynnoki 

Kioux ala RO()O 

Dziolojqc no podstowie art. 14 usc. 1/2 rozporzqdzenio Por/ornentu Europejskiego / Rudy w sprowie ac/irony osdbfizyczn yr/i w zwiqzku z prtetworzoniem donyci, osobowych i w spowie swabadnego psoep/ywu to/itch 
don yr/i nina achy/en/a dyrektywy 95/45 WE SItU. UE.L201 5.119,1 (dole] 5000) infornn/iy, ie 
1) odmin,strotorem don pc/i przecwanaopch w amiga/ia t n/niejszpm/ czynnosciam/ 00 gi'snce jest GLOB/K Daniel K/Size/i tel. 502552522 adres e-mail geodezjoGLOBlK€/gmoi( cons 
2) done 050bowe bqdq przetworzone w ce/a przeprowodzenia proc geodezy/nycit no par/scow/c art. 5 usc. Slit. cR000 in zwiqzku z ustawqzdnio 17,051989r. ProwoGeodezyjnei Kartogtoficvce,  z kttirej wynika okres 
przechowyivonio danych. 
3) bpdq przetworzone done kontnktowe/odresowe nroz done dot yczqre nieruchomooc,. 
4) adbiorcq donych bydq 90dm/ow I organy okreslone w ustowie a gospodorce nieruchomoiciomi Lw usiowie ednia 17,05.1989,. Promo geodezyjne I kartogrofi cone 
5) done osobowe n/c bqdq przekozywane do panntwo trier/ego on, do organlzocj; miqdaynarodowej. 
5) done bpdq proechowytotone pI'zez owes wynikojqcp a ustowy Prows Geodezyjne I Kortogroficane, of. 3 iota ad do/a zowiodcnsnen/a o aokonc,zeniu proc. 
7) osobte, b/tire/done dotyczq przysfuguje prawn.' 

dostpu do don pc/i (art. 199000), 
tqdonia ich sproatowomo (on 16 R000), 
Prawo do ogron/czen/o przetworzan,o in pnayponkoch wym/enionych wart. 185000. 

8) in omiqoku w tym, Ic prtetworzanie drinych osobowych ad/iy sIo sip 0' p/groin/c no padstowe pitepisOw prowa (art. East 1/it. c 5000) 050k/c. ktti ref done dotyc.zq me przysiuguje promo do praenosaeno donych (art. 20 
5000) on, prowo do wn/esieoio nprzec,wa no par/stow/c art. 21 16000. Infonniujy, te prawn do nprtec,wu przys?aguje wdwczos, guy done osabowe sq przetworzone no podstawie art. 6 ust. I lit. cIa/if 5000. To/ia nytuorjo 
n/c ma tu m/ejnco. 

5) osobie, ktdrej done dot yrzq pro ysluguje promo wn,esien,a skarg, do organis nodzorczego zgodnie tart. 775000. W Po/sce orgonem nor/zn rczym jest Pretes Urzpda Ochrony Oonych Osobowych (adres/ 00-193 
Warszawa, a). Stain/i2). 

10/done ass/owe zosta/ypozyskone ad wiolciorego m,esscowo Storostp. ktOry jest Irodlens pschodzen,o don pc/i or r500rn,en,s, sot. 54 ott. 2/it. 15000. 


