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ZAWIADOMIENIE 
ustalenia przebiegu granic dzialki ewidencyjnej 

Dzialajqc na podstawie art. 32 ust. 1-4; ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Oeodezyjne i 
kartograficzne (tekstjedn. Dz. U z 2021 r. poz. 1990) zawiadamia sic zgodnie z: 

§ 31-32 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologi z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 poz. 1390) 

ze w dniu 30.12.2022 r. o godz. 10.00 w miejscowoci Karpiska zostanq przeprowadzone czynnoci 
ustalenia przebiegu granic dzialkek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrçbu: 

• Karpiska gmina Kolbiel jako dzialka 498/3, 
• Rudno gmina Kolbiel jako dzialki 910, 909, 
• Rudzienko gmina Kolbiel jako dzialld 1931, 632, 631, 2216, 2218, 2573, 2572. 

1954, 
• Skorupy gmina Kolbiel jako dzialka 716, 
• Stara Wieg Druga jako dzialki 154, 155. 
• Czlekówkajako dzialki 546, 556/1, 519/1, 557/2 

Kolbieljako dzialki 2066/2 

Pouczenie 
Zgodnie z § 32 ust. 2 pkt. 3 rozporz4dzenia w sprawie ewidencji gruntów I budynkow: 

1) Udzial w tych czynnociach lezy w interesie podmiotOw zawiadomionych. 
2) W celu umozliwienia ustalenia to±samoci osoby deklarujcej swoj udzial w czynnociach ustalenia granic osoba Ia powinna posiadad dokument 
umo±Iiwiajqcy najej identyfIkacjc. Osoba reprezentujca osobç zawiadomionq powinna dodatkowo posiadaó pisemne pelnomocnictwo 
3) Nieusprawiedliwione nie wziçcie udzialu w czynnociach ustalenia granic nie btdzie  stanowk przeszkody do ich przeprowadzenia. 

Zgodnie z art. 14 ogolnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (DZ.Urz.UELI 19 z 04.05.2016) zwanego dalej 
RODO mformujc it: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ,,Geoplan" Piotr Winiewski ul. Prusa 1 Czolowa Kolonia 62-600 Kolo.; 
e-mail :eoplan(lpoczta.onet.pl;te1. 504 345 008. 
- Pani/Pana dane pozyska1imy ze Starostwa Powiatowego w Miñsku Mazowieckim. 
- Pani/Pana dane osobowe bcdq przetwarzane w zakresie wjakim jest to niezbcdne do wypelniania obowizku prawnego cizcego na administratorze 
-art 6 1 lit.c RODO - w celu realizacji art. 32 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 27 lipca 2021 roku w sprawie 
ewidencji gruntów i budynkôw, a w szczegOInoci Pani/Pana o czynnolciach ustaleniu przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 
- w celu realizacji powyszych celéw bçdziemy przetwarzaá takie kategorie danych osobowych jak Pani/Pan dane identyfikacyjne, dane adresowe, 
dane zawarte w tytulach prawnych do nieruchomoci oraz ksiegach wieczystych, inne dane zawarte w dostarczonych prze Pani/Pana dokumentach. 
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqd4 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane bqdq do momentu przyjccia zbiorOw danych lub innych materialów do pafistwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 
- posiada PanfPani prawo do 2dania dostcpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniçcia lub ograniezenia przet'.varzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszonych danych, a w przypadku wyrazania zgody na przetwarzanie swoich danych 
osobowych prawo do colhiçcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgcdnod z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie 
zgody przedjej coflicciem. 
- posiada PaniPani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzçdu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku gdy uzna 
PanlPani, i2 doszlo do naruszenia przepisOw z zakresu ochrony danych osobowych. 
- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zakres wymaganych danych wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartoc'raflczne (tekstjedn. Dz. U z 2021 r. poz. 1990). 
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