
Zawiadomienie skierowane do osób, których miejsce 
zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone 
do rąk własnych: STEFANIA LECH - dot. działki 1117 
położonej w obr. Piotrów gm. Łagów pow. kielecki 

NIP 9591970277 REGON 363905330 
ZAWIADOMIENIE 

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych, 
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości 

Zawiadamiam, że w dniu 18.10.2022r. o godz. 12:00 w miejscowości Piórków Kolonia/Piotrów na gnane i e 
rozpoczną się czynności w ceiu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wyznaczenia punktów granicznych, 
wznowienia znaków granicznych i przyjęcia granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 119 obr. Piórków Kolonia gm. Baćkowice pow. opatowski oraz działka nr 1120/2 obr. Piotrów gm. Łagów 
pow. kielecki z działkami sąsiednimi. 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 202Ir. poz. 1990), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663), Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 
202Ir. w sprawie ewidencji gmntów i budynków (tj. Dz. U. 202lr., poz. 1390 ze zm.). 

Praca geodezyjna dotycząca powyższych czynności, została zgłoszona do prowadzącego państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny: Starosty Opatowskiego - id. zgłoszenia G-II.6640.934.2022 oraz Starosty Kieleckiego - id. zgłoszenia 

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie 
mogą być potrzebne przy ustaleniu przebiegu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w 
interesie zawiadomionego podmiotu, a nieusprawiedliwione nie wzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich 
przeprowadzenia. 

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. 
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są 

wszystkie strony. 
Zgodnie z art. 39 ust,3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 202 lr. poz. 

1990tj. z późn. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 
Działając na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE 
DZ.U.UE.L2016.il9.1 9 dalej RODO) informuję, że: 
1) administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest Geoprojekt Jacek Rogóż, Marcin 
Rogóź, sp.j. ul. Husarska 7B, 25-118 Kielce tel. 41 344 47 47, 
2) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia punktów 
granicznych/podziału nieruchomości na podstawie art.6 ust. 1 lit.c RODO w związku ustawą z dnia 17.05. 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne, ustawą z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami, 
3) będą przetwarzane dane adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości, 
4) Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w Ustawie o gospodarce 
nieruchomościami, 
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, 
6) dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o 
zakończeniu prac, 
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 
- dostępu do danych (art. 15 RODO), 
- żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), 
- prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO. 
8) W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art.6 ust.ł lit.c RODO) 
osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 
RODO. 
9) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce 
organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
10) dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 
ust.2 lit.f RODO, 
11) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do wyłącznie automatycznego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22.1 RODO 

GN-I1I.6640.7036.2022. 

(data i podpis) 

POUCZENIE 


