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Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Na podstawie § 31, 32 i 33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) w sprawie ewidencji gruntów i budynków zawiadamia się, że w dniu
12 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 w miejscowości Branica, gm. Zapolice zostaną dokonane
czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr: 131/2 z działkami sąsiednimi nr: 423, 425,
426, 428/1, 429, 431, 432, 453, 455, 456, 459, 465, 466, 467, 470, 477 obręb ewidencyjny 101903_2.0002
Branica.
Spotkanie rozpocznie się przy posesji Branica 26.
Proszę o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być
przydatne przy ustaleniu ww. granic gruntów (akty własności, mapy, postanowienia sądu, odpisy z KW itp.)
oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu,
a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w ww. czynnościach przez właściciela nieruchomości, w jego
imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 Ustawy Kodeks
Cywilny). W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności
ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony. Zgodnie z § 32 rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) nieusprawiedliwione
niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z §33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów
granicznych, dokonuje się w następującej kolejności:
1. na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób
władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym
oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;
2. na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania na gruncie, jeżeli ten stan posiadania nie jest
sprzeczny z operatem do założenia ewidencji gruntów obrębu ewidencyjnego Branica (P.1019.1964.2).
3. na podstawie ww. dokumentacji.
Klauzula RODO
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 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.L2016.119.1
(dalej: RODO) informuję, że:
1) administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest firma: ASGEO Anna Struzik 98-100 Łask, ul.
Kasprowicza 1, e-mail: anna.struzik@asgeolask.pl, tel. 602 377 359.
2) dane osobowe, kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ustalenia przebiegu
granic działki ewidencyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. a także ustawą z dnia 29.09.1994 o rachunkowości, z której
wynika okres przechowywania danych w celu niezbędnym do rozliczeń.
3) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
4) planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, to okres realizacji zadań zawartych w ww. ustawach oraz przechowywania
akt sprawy do czasu przekazania do Archiwum Państwowego.
5) 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.
6) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie,
której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21
RODO. Informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.
Taka sytuacja nie ma tu miejsca.
7) 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 (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
8) każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje żądanie dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9) dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f
RODO.
10) dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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