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ZAWIADOMIENIĘ". zał. 
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

i/lub 
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych I wznowienia znaków granicznych 

Jaźwiny dn.: 21.02.2023r. 

Na podstawie § 32.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021.1390 z 30.07.2021r.) 
na podstawie art. 39 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.1989 Nr 30 poz. 163) oraz na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej o identyfikatorze 
GK.I11.6640.1 .630.2023 zawiadamiam Sz.P., że w dniu: 21.03.2023r. od godziny 14:00 będą  przeprowadzane: 

1. Czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 126/2 i 128 położonej w obrębie „gmina z działką  sąsiednią  nr 125/3, 
125/4, 299, 127, 129, 130/2, 130/1 i stabilizacja znaków granicznych, jeżeli podmioty ewidencyjne biorące udział  w czynnościach ustalenia przebiegu 
granic działek ewidencyjnych wniosaz  po wykonaniu ustalenia, o taka stabilizację, która zostanie wykonana na ich koszt 

i/lub 

2. czynności wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych działki oznaczonej numerem 126/2 i 128 położonej w obrębie „ gmina 

W interesie Państwa jako właściciela/współwłaściciela/samoistnego posiadacza/użytkownika wieczystego działki leży udział  w ww. czynnościach. 
Prosimy o stawienie się  pod adresem Czarnowiec 28 o godzinie rozpoczęcia czynności. 

Pouczenie 
Zgodnie z § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 139) 

1) Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotów zawiadomionych. 
2) W celu umożliwienia ustalenia tożsamości osoby deklarującej swój udział w czynnościach ustalenia granic osoba ta powinna posiadać  dokument umożłłwiający jej identyfikację. 

Osoba reprezentująca osobę  zawiadomioną  powinna dodatkowo posiadać  pisemne pełnomocnictwo. 
3) Zawiadomiona osoba proszona jest o przybycie w wyznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą  być  potrzebne przy określeniu granic ich gruntu. 
5) Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie będzie stanowić  przeszkody do przeprowadzenia czynności granicznych (art. 32 ust. 3 ustawy Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne - Dz. U. 1989 Nr 30, poz.163) 
6) W razie usprawiedtwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż  na 

okres jednego miesiąca (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 1989 Nr 30, poz. 163) 
Zawiadomieni właściciele proszeni są  o wcześniejsze odszukanie wszystkich oznakowanych punktów załamania granic działki w terenie celem okazania geodecie. Okazane znaki 
graniczne zostaną  pomierzone. 
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podpisem polanym 

klauzula R000 
Dzo łojąc no podstawie ort 14 ust. I 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rody w spro wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
donych oraz uchylenio dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L2016.119.1 (dolej: R000) informuję, że: 
1) administratorem danych przetworzonych w związku z niniejszymi czynnościomi no grunde jest GLO8IK Daniel Kiliszek tel. 602552522 adres e-mail geodezjoGLOBlK@gmail.cam 
2) dane osobowe będą  przetworzone w celu przeprowadzenia proc geodezyjnych no podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą  z dnia 17.051989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,  z której wynika okres 
przechowywania danych. 

3) będą  przetworzone dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości. 
4) odbiorcą  danych będą  podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w Ustawie z dnia 17. OS. 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
5) dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego oni do organizacji międzynarodowej. 
6) dane będą  przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lato od dnio zawiadomienia o zakończeniu proc. 
7) osobie, której dane dotyczą  przysługuje prawo: 
- dostępu dodanych (art 15 8000), 
ządonia ich sprostowania (ort. 16 R000), 

- prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych wart. 18 RODO. 

8) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się  wyłącznie na podstawie przepisów prawo (ort. 6 ust. 1 lit. c 8000) osobie, której dane dotyczą  nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 
R000) oni prawo do wniesienia sprzeciwu no podstawie art. 21 R000. Informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są  przetworzone na podstawie ort. 6 ust. 1 lit. e Iubf R000. Taka sytuacja 
nie ma tu miejsca. 

9) osobie, której dane dotyczą  przysługuje prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 R000. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 
Warszawa, ul. Stawki 2). 

10) dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. J R000. 


