
Kielce dn. 14.06,2022r.

Starosta Kielecki
UL Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Na wniosek:

USŁUGI GEODEZYJNE 
mgr ini. Aleksandra Bryl 

upr. zawód. Nr 17593 
25-548 Kielce, ul. Orkana 30/2 

teL 604 875 721
NIP: 959 OH 54 98, REG. 260398923

Zawiadomienie skierowane do Pani Julianny Gołąbek
- osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może 
przez to być dostarczone do rąk własnych.
Po okresie 8 dni od daty wywieszenia niniejszego 
zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
na podstawie 31- § 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r., 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.V.2021, poz. 1390)

oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Kielcach w dniu 17.03.2022r., identyfikator zgłoszenia GN-in.6640.2096.2022, 
uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 929
z działkami bezpośrednio przyległymi, położonymi w obrębie ewidencyjnym 0008 MĄCHOCICE 
KAPITULNE, jedn. ewiden.260409_2 Masłów.

Rozpoczęcie wyżej opisanych czynności nastąpi w miejscu położenia nieruchomości oznaczonej nr działki 
929 o godz. 14.00 dnia 15.07.2022r.

W interesie Pani/Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Pouczenie:

Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku 
występowania w charakterze przedstawiciela- pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie 
jednorazowym zostanie dołączony do akt. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo 
stron nie wstrzymuje czynności geodety.

GEODETA UPRAWNIONY 
mgr ini. AleŁ^ra Bryl 

upr. zaw. Nr 17593

W związku i realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy SWWE (ogólne rozporządzanie o ochnnie danych. /Wj uprzejmie intonujemy, ii
a) Administratorem Pani/Pena danych osobowychjestpodmiot:, Usługi Geodezyjne Aleksandra Bryl' W przypadku pytefi dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych mnie Pani/Pan skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych
b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją postępowania w sprawie zgłoszenia prac geodezyjnych,
c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawąprBwnąpaOwarzaniaPani/Pana danych osobowych przez Administratoia jest ustawa z dnia 17 maja 1979 r Prawo geodezyjno i Ortograf czne,
d) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazana, z zastrzeżeniem, iz okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przsdtuZony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,
ej przysługuje Pani/Pami prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienia to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym nil okres przechowywania danych 
f) w przypadku powzięcia iniarnscji o niewłaściwym przetwarzaniu Pm/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzania swoich danych osobowych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
di odbiorcami Pan/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawniona na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisany umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.



Kielce dn,14.06.2022r.
Starosta Kielecki
Ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Na wniosek:
USŁUGI GEODEZYJNE 

mgr ini. Aleksandra Bryl 
upr. zawód. Nr 17593 

25-54S Kielce, ul. Orkana 30/2 
tel. 604 875 721

NIP: 959 011 54 98, REG. 260398923

Zawiadomienie skierowane do Pani Marianny Kupis
- osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może 
przez to być dostarczone do rąk własnych.
Po okresie 8 dni od daty wy wieszenia niniejszego 
zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
na podstawie £ 31- § 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r„ 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U2021, poz. 1390)

oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Kielcach w dniu 17.03.2022r., identyfikator zgłoszenia GN-III.6640.2096.2022, 
uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 929
z działkami bezpośrednio przyległymi, położonymi w obrębie ewidencyjnym 0008 MĄCHOCICE 
KAPITULNE, jedn. ewiden.260409_2 Masłów.

Rozpoczęcie wyżej opisanych czynności nastąpi w miejscu położenia nieruchomości oznaczonej nr działki 
929 o godz. 14.00 dnia 15.07.2022r.

W interesie Pani/Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Pouczenie:

Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku
występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie 
jednorazowym zostanie dołączony do akt. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo
stron nie wstrzymuje czynności geodety.

podpis geodety

GEODETA
mgr inż. AleĄsarłftya Bryl 

upr. zaw.

WNIONY

[r 7593

W związku 2 raaSzają ujaiojów Rozpoiządzw Padementu Europejskiego i Rady (UE) 201 fi®79 z dnia 27 kwietnie 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzedwarzmem danych osobowych iw 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4&WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych fiODO’), uprzejmie Informujemy, &
aj Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot, Usługi Geodezyjne Aleksandra Bryl' W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować Się z 
Inspektorem Ochrony Danych.
b) podane tfens osobowe będą przetwarzane w wiązto z reatnKją postępowania w sprawie zgładzenia prac geodezyjnych,
o) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pant/Pene danych osobowych przez Administratora jest ustawazdma 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
d) przekazane dana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, z zastrzezemem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 

przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,
e) przysługuje Pam/Psnii prawo do postępu do danych, Ich sprostowań, kopii danych, usunięcie danych, przy czym uprawnienia to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
f) w przypadku powzięcia informacji o niewtaćciwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Pmi prawo wniesień skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) odbiorcami PanPPana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na potStfnte pódpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.



Kielce dn,14.06.2022r.
Starosta Kielecki
UL Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Na wniosek:

USŁUGI GEODEZYJNE 
mgr inź. Aleksandra Bryl 

upr. zawód. Nr 17593 
25-548 Kielce, ul. Orkana 30/2 

tel. 604 875 721
NIP: 959 011 54 98, REG. 260398923

Zawiadomienie skierowane do Pana Stefana Kuzki
- osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może 
przez to być dostarczone do rąk własnych .
Po okresie 8 dni od daty wywieszenia niniejszego 
zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
na podstawie § 31~ § 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r., 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.2021, poz. 1390)

oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Kielcach w dniu 17.03.2022r., identyfikator zgłoszenia GN-1IL6640.2096.2022, 
uprzejmie zawiadamiam, źe odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 929
z działkami bezpośrednio przyległymi, położonymi w obrębie ewidencyjnym 0008 MĄCHOCICE 
KAPITULNE, jedn. ewiden.260409_2 Masłów.

Rozpoczęcie wyżej opisanych czynności nastąpi w miejscu położenia nieruchomości oznaczonej nr działki 
929 o godz. 14.00 dnia 15.07.2022r.

W interesie Pani/Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Pouczenie:

Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku 
występowania w charakterze przedstawiciela- pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie 
jednorazowym zostanie dołączony do akt. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r, 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo 
stron nie wstrzymuje czynności geodety.

podpis geodety geodeta uprawniony 
mgr inż. Alekśanffla Bryl 

upr. zaw. Nr 17593
W związku z realizaąą wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia Tl kwietnia 1016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu talach danych oraz uchylenia dyrektywy 8574&WE (ogólne rozporządzenie o octrnia danych ,R0D0 *), uprzejmie informujemy, ii
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot. Ustogi Geodezyjne Aleksandra Bryl’ W przypadku pytah dotyczących procesu przetwarzanie swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować Si? z 
Inspektorem Ochrony Danych
b) podane dane osobo we będą przetwarzane w związku z realizacją postępowania w sprawie zgłoszenia prac geodezyjnych,
c) podanie danych iest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawaj dnia llmajs 1989r. Prawo geodezyjne i kartograkczne,
d) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rea/iza?/ ceftt, dla którego dane te zostały przekazane, z zastrzetenieni, ii okres przechowywania danych osobowych mole zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,
e) przysługuje Pani/Psnu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawom to zostania zmalizowsm po okresie me krótszym niż okres przechowywania danych,
f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przystugiąe ParilPanu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do 
Prezesa Urzędu Odmy Danych Osobowych,
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem



Kielce dn,14.06.2022r.
Starosta Kielecki
Ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Na wniosek:
USŁUGI GEODEZYJNE 

mgr inż. Aleksandra Bryl 
upr. zawód. Nr 17593 

25-548 Kielce, ul. Orkana 30/2 
tel. 604 875 721

NIP: 959 011 54 98, REG. 260398923

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Michty
- osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może 
przez to być dostarczone do rąk własnych .
Po okresie 8 dni od daty wywieszenia niniejszego 
zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
na podstawie £ 31- § 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r., 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.V.2O21, poz. 1390)

oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Kielcach w dniu 17.03.2022r., identyfikator zgłoszenia GN-III.6640.2096.2022, 
uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 929
z działkami bezpośrednio przyległymi, położonymi w obrębie ewidencyjnym 0008 MĄCHOCICE 
KAPITULNE, jedn. ewiden.260409_2 Masłów.

Rozpoczęcie wyżej opisanych czynności nastąpi w miejscu położenia nieruchomości oznaczonej nr działki 
929 o godz. 14.00 dnia 15.07.2022r.

W interesie Pani/Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Pouczenie:

Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku
występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie 
jednorazowym zostanie dołączony do akt. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja I989r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo
stron nie wstrzymuje czynności geodety.

GEODETA UP
podpis geodety

.WNIONY 
mgr inż. Alek ank. a Bryl

upr. zaw.Tfr 17593

W związku z realizacją wymogbw Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201&679Z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osbb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego pneplymi takich danych ona uchylenia dynktyuy 9SWK (ogblne rozporządzeń o ochronie danych .ROM’), uprzejmtolnfamjmy, ii:
a/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot:, Usługi Geodezyjne Aleksandra Bryf W przypadku pytt/i dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych moie Pani/Pan skontaktować się z 
inspektom Ochrony Danych.
b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją postępowania w sprawia zgłoszenia prac geodezyjnych,
C) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawąpmną pMwsmnia PMdPane danych osobowych przez Administratora jest ustawę z dnia 17 maja <988 r Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
tt) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane ta zostały przekazane, z zastrzeieniem. ii okres przechowywania danych osobowych moie zostać każdorazowo 
przedłużmy o okres paewidiiany przez przepisy prawa, jakie mogą mięt zmązek z realizacją niniejszego celu.
e) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
f) w przypadku powzięcia intomeji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) odbiorcami Pani/Pm danych osobowym mogą bye instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upowainmę na podstawie podpiatnej umowy pomiędzy Adrninistratorem a tym podmiotom



Kielce dn.J4.06.2022r.

Starosta Kielecki
Ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Na wniosek:
USŁUGI GEODEZYJNE 

mgr ini. Aleksandra Bryl 
upr. zawód. Nr 17593 

25-548 Kielce, ul. Orkana 30/2 
tel. 604 875 721

NIP: 959 011 54 98. REG. 260398923

Zawiadomienie skierowane do Pani Janiny Sikorskiej
- osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może 
przez to być dostarczone do rąk własnych .
Po okresie 8 dni od daty wywieszenia niniejszego 
zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
na podstawie f 31- § 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r., 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.2021, poz. 1390)

oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Kielcach w dniu 17.03.2022r., identyfikator zgłoszenia GN-III.6640.2096.2022, 
uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 929
z działkami bezpośrednio przyległymi, położonymi w obrębie ewidencyjnym 0008 MĄCHOCICE 
KAPITULNE, jedn. ewiden.260409_2 Masłów.

Rozpoczęcie wyżej opisanych czynności nastąpi w miejscu położenia nieruchomości oznaczonej nr działki 
929 o godz. 14.00 dnia 15.07.2022r.

W interesie Pani/Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Pouczenie:

Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku 
występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie 
jednorazowym zostanie dołączony do akt. Zgodni© z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo
stron nie wstrzymuje czynności geodety.

podpis geodety
GEODETA UPRAWNIONY 

mgr ini. Alekspnfy a Bryl 
upr. zaw. Nr 17593

W związku z rmlizacją wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w spamie odmy osób fizyćznyęti w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy S5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych .RODO"), uprzejmie informujemy, Iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobo wych jest podmiot-. Usługi Geodezyjne Aleksandra BryT W przypadku pytaii dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może PeWPtm skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych.
b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z małizacją postępowania w sprawia zgłoszenia prac geodezyjnych,
c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania PenkPana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 17 maja 1999 r, Prawo geodezyjne i kartograficzna,
d) przekazane dane będą przetwarzane przez oto® niezbędny do realizacji celu, dla którego dane ta zostały przekazane, z zastrzeżeniem, ii okras przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego calu,
») przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez AdmmtrOom, przysługuje Pad/Ptm prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych * 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione m podstaw podpisanej umowy pomiędzy AdminUtratorem a tym podmiotem.



Kielce dn.l4.06.2022r.
Starosta Kielecki
Ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Na wniosek:

USŁUGI GEODEZYJNE 
mgr ini. Aleksandra Bryl 

upr. zawód. Nr 17593 
25-548 Kielce, ul. Orkana 30/2 

tel. 604 875 721
NIP: 959 011 54 98, REG. 260398923

Zawiadomienie skierowane do Pana Józefa Gołąbka
- osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może 
przez to być dostarczone do rąk własnych .
Po okresie 8 dni od daty wywieszenia niniejszego 
zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach , 
zawiadomienie to uważa się za skuteczne.

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
na podstawie §31- § 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r., 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021, poz. 1390)

oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Kielcach w dniu 17.03.2022r., identyfikator zgłoszenia GN-III.6640.2096.2022, 
uprzejmie zawiadamiam, że odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 929
z działkami bezpośrednio przyległymi, położonymi w obrębie ewidencyjnym 0008 MĄCHOCICE 
KAPITULNE, jedn. ewiden.260409 2 Masłów.

Rozpoczęcie wyżej opisanych czynności nastąpi w miejscu położenia nieruchomości oznaczonej nr działki 
929 o godz. 14.00 dnia 15.07 J022r.

W interesie Pani/Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

Pouczenie:
Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku
występowania w charakterze przedstawiciela- pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie 
jednorazowym zostanie dołączony do akt. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2020, poz.2052) nieusprawiedliwione niestawiennictwo
stron nie wstrzymuje czynności geodety.

podpis geodety

GEODETA UPEWNIONY 
mgr inź. AlekĘnĄia Bryl 

upr. zaw. b|r 17593

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 t. w sprawie ochrony cs® fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawia swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95MWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych .RODO’). uprzejmie informujemy, ii
a) Administratorem Psini/Pm danych osobowych jest podmiot:. Usługi Geodezyjne Aleksandra Bryf W przypadku pytafi dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych mole Pani/Pan skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych.
i>) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z melizacją postępowania w sprawię zgłoszenia prac geufezyjnych,
c) podanie danych jest obowiązkowe, * podstawą prawną przetwarzania Peni/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia i 7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograPczne,
d) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, z zastrzeżeniem, H okres przechowywania danych osobowych mnie zostać każdorazowo 
przedłuiony o okras przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,
a) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnianie to zastanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, 
f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysfug^e Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Instytucie uprawnione na podstawie pnepisOw prawa lub podmioty upoważnione t» podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem


