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ZAWIADOMIENIE 0 CZYNNOŚCIACH
ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych,
wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych
Zawiadamia się zgodnie z art.32 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101, w związku z art. 39 wyżej wymienionej ustawy, oraz §37, §38
i §39 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019r. poz. 393), że w dniu
09.10.2019r. o godz. 14" w miejscowości Szczepocice Rządowe na działce nr 77/1 zostaną
przeprowadzone w/w czynności dotyczące działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i
budynków jako działka nr 77/1 z działkami nr 76, 146/2, 77/2, 78/2, 78/1 obręb Szczepocice
Rządowe, gmina Radomsko oraz z działkami nr 1308/9, 1307/9, 1318 obręb Dąbrówka, gmina
Radomsko.
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z
wszelkimi dokumentami, jakie mogą byt potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami
tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku wspólwlasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej — uczestnikami
postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art.32 ust. 3 ustawy z dnia 17 mają 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.0 z 2017r. poz. 2101)
nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy:
1.Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zgłoszonej pracy geodezyjnej.
2. Administratorem Danych Osobowych jest właściwy miejscowo starosta.
3. Informacja o Inspektorze Ochrony Danych jest dostępna na stronie internetowej właściwego miejscowo starostwa powiatowego.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 1, w tym równiez obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa.
6. Osobie, której dane dotyczą przysluguje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 1 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

