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Geodetic sp. z o.o.
ul. M alinowa 16/3
02-495 W arszawa
tel: 602227778
e-maii: biuro@ geodetic.co
Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Górna 13
05-400 Otwock

W niosek
o udostępnienie informacji publicznej
N a podstaw ie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustaw y z dnia 6 w rześnia 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1429) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie
informacji w następującym zakresie:
zam ieszczenie na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego zaw iadom ienia o czynnościach podjętych w celu
w yznaczenia punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej.
W trakcie przeprow adzonych czynności zostało ustalone, Ze:
- nie jest znany adres w łaściciela działki ewidencyjnej nr 1177 z obrębu Podbiel,
gmina: Celestynów.
N a podstaw ie art. 39 Ustawy z dnia 17 m aja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2021 poz. 1990) oraz na podstawie §31 i §32 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r.,
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390) wyżej wskazane osoby
powinny zostać zaw iadom ione o przedm iotowych czynnościach.
W związki z pow yższym proszę o zaw iadom ienie w skazanych wyżej obób, poprzez
zam ieszczenie na stronach internetowych Biuletynu informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń zawiadom ień (zaw iadom ienia w załączniku).
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Zaw iadom ienie o czynnościach w yznaczenia punktów granicznych, bądź ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej.

Warszawa, dn. 13.05.2022 r.
ID zgłoszenia pracy geodezyjnej: GKJM.6640.1.1587.2022

Z A W IA D O M i EN SE
o w yznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu granic działek ewidencyjnych
Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990)
oraz na podstawie §31 i §32 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. 2021 poz. 1390) uprzejmie zawiadamiam:

W Ł A D Y S Ł A W P A W L IK O W S K I

że w dniu 16.08.2022 r., (czwartek) o godz. 10:00 nastąpi wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie
przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 3448 w obrębie 0009, położonej przy ui. Podbiel we wsi Podbiel w
powiecie otwockim.

W związku z powyższym, zapraszam osoby zainteresowane do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Rozpoczęcie czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych nastąpi przy ulicy Podbiel 45.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Z poważaniem,
GEODETA UPRAGNIONY

Kontakt:
Jakub Olędzki
602 227 778
jakub.o!edzki@geodetic.co
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być
potrzebne przy ustalaniu przebiegu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować
odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są
wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3, 4 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990) nieusprawiedliwione
niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do
czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej je d n a k niż na okres jednego miesiąca.

POtiSH GEOOETIC GROUP

!NFQRIV1ACJA O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geodetic sp. z o. o.,
02-495 Warszawa, NIP 1132972367, email: biuro@geodetic.co, tel. 600993886.

ul. Malinowa 16/3,

2)

Kontakt z inspektorem ochrony danych - nie wyznaczono.

3)

Pani/Pana dane pozyskaliśmy od Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Otwocku (ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock).

4)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji czynności
wymaganych ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990)/
rozporządzeniem z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390),
a w szczególności w celu zawiadomienia Pana/Pani do udziału w czynnościach mających na celu
wyznaczenie punktów granicznych (art. 39 ww. ustawy)/ ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
(§31 i §32 ww. rozporządzenia).

5)

W celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać takie kategorie danych osobowych jak
Pani/Pana dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane zawarte w tytułach prawnych do nieruchomości oraz
księgach wieczystych, inne dane zawarte w dostarczonych przez Panią/Pana dokumentach.

6)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

7)

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych
materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

8)

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9)

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w wypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż doszło do naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych
osobowych.

10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zakres wymaganych danych wynika z ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990) oraz z rozporządzenia z
dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390).

Measure it soon!

Kancelaria
Od:
W ystano:
Do:
Tem at:
Załączniki:

Jakub Olędzki <jakub.oledzki@ geodetic.co>
poniedziałek, 16 maja 2022 14:22
kancelaria@ powiat-otwocki.pl
Wniosek o wywieszenie zawiadomienia na BIP
20220516_Wniosek_BIP.pdf; 20220516_Wyznaczenie_ustalenie_RODO.pdf

Dzień dobry,
zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie wniosku przesłanego w załączniku. W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia wniosku proszę o przesłanie mi wiadomości zwrotnej zawierającej':
Starostwa Powiatowego oraz podpisem (dokument potrzebny do złożenia operatu'
:.':Q r y //K1 °

w £ŁYf

im

-05- 1 f L

Pozdrawiam oraz dobrego dnia życzę/ Best Regards,
il. zał.

Jakub Olędzki
Surveyor
jakub.oledzki@ geodetic.co
+48 602 227 778
w w w .qeodetic.co
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inwentaryzacje architektoniczne
Skaning, modele 3D
Pomiary powierzchni (najem, podatki)
Pomiary dronami
Geodezja prawna i standardowa
Analizy chłonności, due diligence
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