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7AWIA1)OMIENIE
o ustalenlu przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
zgodnie z § 32 ust. I Rozporzdzenia Ministra Rozwc'ju. Pracy i Tcehnologii

Dzia1ajc na podstawie § 32 usC. I Rozporzdzenia Ministra Rozwoju Pracy I Technologii w
sprawie ewideneji gruntów I budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390), zlecenia w1acicieta oraz zgloszenia
roboty geodezyjnej GK.111.6640.15537.2021 w PODGiK w Otwocku, uprzejrnie zawiadamiarn, 2e w
dniu 29 kwietnia 2022r. o godz. 11:00 w Bocianie zostanie przeprowadzone ustatenie przebiegu
granic dzialek ewidencyinvch 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 zwizku z powy±szym nizcj wymienionych wlacicieli (wIadajcych), zapraszam do
wziçcia udzialu w opisanych czynnosciach:
WlacicieI

dz.ew.

obr.

Wialciciel nieusialonv
Rowv Prvwariw

30, 31, 244
344

0002 Boc:an
0002 Boezan

Miejsce spotkania - Bocian 34A (przed roses
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KLAUZUL/ LNFORMACYJNA 0 PRZETWAI12ANIIJ DANYCH OSOBOWVCH NA PODSTAWIE PRZEI'ISOW PRAWA
W zwIcu z rcaliucjq wyniau,ów kozprsdzenia Paaeorsu Cwropcjskicgo i RoSy (Ur) 20I7 z dojo 27 kwieuno 201(1 r, w sprawie ochrony o%db
(izyczoyI w zwtzku z przetwarzarnem danch osobwych w *aoo, sohodnego pe.cplywti lakjch Sanych oro uchykwo dyrelnyv.y 5.46 'E (ogdlnc
ro2r/rne o cwhcrne danyh ,,ROFXY'j, info ocov t cc.w1ach prularzanta Pan4Pooa danych osobowych oraz e przyshgcych PantPano
muad z tyro cssjzanvch
P3fnPan, daoe osab,w, pimtwarzAnc w 6elu cclach scyp tocna oukdw'.an,ch z wAlLmamem roboty gcodcryjsej iowcj
Panstwa dine NIE sA prcaar7anc w i.adan buy sprsôb. zwlasicza w cdadi injuictingowych orar me 5q ns bçd4 udostçpn,ane rnnyin podmiotom
gorpodarczm.
pouczENIE
tans proszern 54 o przb)cw w ozuaczonyrn termrslc a zclkimt dokurocutanu, jaktn mop4 hyc pottzcboc prny
Zaw,adoenr wadccIe
dajcy
przyjmowatnu granic wh gnintds scar dokowdatarni lonamoscl.
'A rrncnru osot, rncot,ccnd, rnog wcstcpowac odposednio upowa2rncm pnlnornoctucy W praypadku wspohLisoosa. wzytkswao.a
utkc strosy,
vswej ucscalnkami posip wasta a
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Zgednc a 1 32 oat 5 Rc,4orz4dzcnia Ministra Rozwoju, ('racy I Tcchnok'gi, w sprawic esidenyp gruntdw t bdynkAw (Dr. U. 2021. poL I90)
nnuaprawcdtsisnc rrratawennktwo sOme ole rcslrzymujc czynaosci ustalerna prznbagu granc

