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Na wniosek:
Zawiadomienie skierowane do Pani Ireny Kos
- osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może 

przez to być dostarczone do rąk własnych .
Po okresie 14 dni od daty wy wieszenia niniejszego 
zawiadomienia i opublikowania w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Povviatowego w Kielcach , 
zawiadomienie to uważa się za skuteczne

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust.l rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019, poz. 393) oraz zgłoszenia 

pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Kielcach w dniu 09.07.2020 r., identyfikator zgłoszenia GN-1II.6640.4872.2020 uprzejmie 

zawiadamiam, że odbędzie się ustalenie przebiegu granic między działkami ewidencyjnymi nr 499, 

500 i 501 (obręb 0006 Bolechowice) a działkami ewidencyjnym nr 498, 502-Wp, 474-dr (obręb 0006 

Bolechowice), 46/15, 35/88, 35/89, 35/90 oraz 35/16 (obręb 0004 Wola Murowana), jednostka 

ewidencyjna 260417_2 Nowiny.

Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi w miejscu położenia w/w 

nieruchomości w dniu 22.03.2021 r. o godz. 14.00.

W Pani interesie jest udział w wyżej wymienionych czynnościach.

POUCZENIE
Strony postępowania i osoby zainteresowane mają prawo uczestniczyć w wyżej opisanych czynnościach.
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich 
gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej własności ustawowej- uczestnikami postępowania są wszystkie strony. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 
3 ustaw-/ z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.2020. poz.276)) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
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W związku z 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), 
uprzejmie informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot: „ Biuro Usług Geodezyjnych - Wojciech Bryl" W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych 
osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych tel: +48530015209, adres 25-564 Kielce,, ul. Jeleniowska 111.
b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją postępowania w sprawie zgłoszenia prac geodezyjnych.,
c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne,
d) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, z zastrzeżeniem, 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 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 Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie 
swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gj 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.


