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ZAWIADOMIENIE
o ustalemu przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
zgodnie z § 32 ust. 1 Rozporzdzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii

Dzialajqp na podstawie § 32 ust. 1 Rozporz41dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390), ziecenia wtacicieIa oraz zgloszenia
roboty geodezyjnej GK.111.6640.1.5537.2021 w PODGiK w Otwocku, uprzejmie zawiadamiam, ze w
dniu 29 kwietnia 2022r. o godz. 11:00 w Bocianie zostanie przeprowadzone ustalenie przebiegu
2ranic dzialek ewidencyinych nieruchomoci ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków jako
• dz.ew. 28 z obr. 0002 Bocian z dz.ew. 30 z obr. 0002 Bocian;
• dz.ew. 28 z obr. 0002 Bocian z dz.ew. 244 z obr. 0002 Bocian;
• dz.ew. 29 z obr. 0002 Bocian z dz.ew. 31 z obr. 0002 Bocian;
W zwiqzku z powyszym niej wymienionych wlacicieIi (wkdajcych), zapraszam do
wziçcia udzialu w opisanych czynnociach:
WfacicieI
Wlaciciel nieustalony
Rowy Prywatne

I

dz.ew.

obr.

30, 31, 244
244

0002 Bocian
0002 Bocian

Miejsce spotkania - Bocian 34A (przed posesllj).
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KLAUZULA INFORMACYJNA 0 PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWJE PRZEPISOW PRAWA
W zwizku z realizacjq wymogów Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzdzenie o ochronie danych ,,RODO"), infonnujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysluguj4cych Pani/Panu
prawach z tym zwizanych.
Pani/Pana dane osobowe przelwarzane s4 w celu/celach wypelnienia obowikdw zwizanych z wykonaniem roboty geodezyjnej zgloszonej.
Pañstwa dane NW sat pi-zetwal-zane w zaden inny sposdb, zwlaszcza w celach marketingowych oraz nie saL nie bçd4 udostgpniane innym podmiotom
gospodarczym.
POUCZENIE
Zawiadomieni wlacicie1e (wladajcy) gruntami proszeni sa, o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie moga, by potrzebne przy
przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tozsamotci.
W imienlu osób nieobecnych moga, wystgpowaó odpowiednio upowaznieni petnomocnicy W przypadku wspolwlasnoci, wspoiuytkowania wieczystego,
maleñskiej wsp61noci ustawowej - uczestnikami postgpowania sa, wszystkie strony.
Zgodnie z § 32 ust. 5 Rozporza,dzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii w sprawie ewidencji gruntdw I budynkow (Dz. U. 2021, poz. 1390)
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynnoci ustalenia przebiegu granic.

