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ZAWIADOMIENIE  

 

O czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz czynnościach wznowienia znaków 

granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych 

 

Na podstawie postanowień art. 39 z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. 

2021 poz.1990) oraz §33 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r - w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z 2021r.) zawiadamiam, że w dniu 11.07.2022 o 

godzinie 900 przeprowadzone zostaną  na gruncie czynności ustalenia przebiegu granic działek 

ewidencyjnych oraz czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów 

granicznych między nieruchomością położoną w obrębie Rozmierka oznaczoną numerem działki 

206, karta mapy 2, a działkami sąsiednimi o niżej podanych numerach: 

 

1. dz. nr 230/5, 366 

2. dz. nr 205, 

3. dz. nr 208/2 

 

 

 

Proszę właścicieli lub pełnomocników w/w działek o stawienie się z dowodem tożsamości w 

wyznaczonym terminie na przedmiotowej działce. 

 

Informuję się, że nie stawienie się zainteresowanych stron na gruncie w wyznaczonym 

terminie bez usprawiedliwienia nie spowoduje wstrzymania czynności ustalenia przebiegu granic 

działek ewidencyjnych oraz czynnościach wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów 

granicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Właściciele działek nr: 205, 206, 208/2, 230/5, 366 

2. a/a 

 

 

 

www.f-geo.pl 
tel. 603 439 207 

Strzelce Opolskie, 08.06.2022r. 



 

POUCZENIE: 

1. Strona wezwana do stawiennictwa może być za nieusprawiedliwione niezastosowanie się do drugostronnego wezwania ukarana grzywną (art. 88 KPA). 

Ukaranie grzywną nie wyklucza możliwości zastosowanie środków przewidzianych w przepisach szczególnych.  

2. Zgodnie z art. 32. ust. 3 ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieusprawiedliwiona nieobecność nie wstrzymuje czynności geodety, natomiast 

zgodnie z ust. 4 tego artykułu, usprawiedliwiona nieobecność wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia  pełnomocnika, nie 

dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

3. Przedstawiciele osób prawnych lub pełnomocnicy stron są zobowiązani przedłożyć upoważnienia lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu stron 

(art. 33 par. 3 KPA). 

4. Strony powinny przedstawić geodecie przed rozpoczęciem rozprawy posiadane dokumenty dotyczące granic oraz własności gruntów podlegających 

rozgraniczeniu. 

Uwaga! 
Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. (art. 277 KK). 

 

Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Art. 11. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z 
przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac. 
 
Art. 12. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów, o których mowa w art. 40 ust. 3, prace przed przystąpieniem do 
ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 
Art. 13. 1. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo: 

1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami; 
2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych; 
3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń 

zabezpieczających te znaki; 

4) umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych. 

 

 

 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 F-Geo Przedsiębiorstwo Usługowe Geodezja i 
Kartografia Kamila Florek, ul. Piękna 16, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 603 439 207 

2) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia granic oraz 
przyjęcia granic nieruchomości na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276), z której wynika okres przechowywania 
danych w celu niezbędnym do rozliczeń. 
3) będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości. 
4) odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 2052 z późn. zm.) 
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. 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.  
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 (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 
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 zautomatyzowanego" podejmowania decyzji ani do profilowania, 
o którym mowa w art. 22 ust. 1. 
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