
· GEOSTAR S.C. 

ul. Mieszka I nr 27, 25-624 Kielce 

tel. 41 - 3453387 

tel. 503 046 669 

ZAWIADOMIENIE 
O czynnościach wyznaczenia i utrwalenia pUll1któw granicznych 

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późno 2m.) , ww ustaw i rozporządzeń oraz 
na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr PODGIK.6640.892.2019 w Starostwie Powiatowym 
w Grodzisku Mazowieckim 

zawiadamiam Panią (pana), 

że w dniu 09.07.2019,0 &odzinie 10:00 przy Państwa działc~nastąpi spotkanie w związku ze 
stabilizacją punktów granicznych określających nową granicę nieruchomości zajętych pod drogę 
ekspresową nr S-8 z nieruchomościami sąsk:dnimi, oznaczonyml w ewidencji gruntów i budynków 
jako działki nr: 
10,'1 - obr. Słubic a A - współwłaściciele: Henryk Lech, Teodozja Lech 
85/5, 6/6, 7/6, 8/8 - obr. Słubica A - właściciel: "Ergo-Tech" sp. z 0.0. 

9/8 - obr. Słubica A - współwłaściciel: Krystyna Kazimiera Kwiecińska 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziałll w opisanych 

czynnościach. 

POUCZENIE: 

Zaw iadomieni właściciele (władajć,cy) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym tenninie :1. wszelkimi dokumentami, jakie mogą być 
potrzebne przy przyjmowaniu granic icb gruntów (tytuły własn!)ści, mapy geodezyjne itp.) oraz dokumentarni tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy wrćlZ z pisemnym upoważnieniem. 
W przypadku współwłasności. współużytkowania wieczystego. małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania : ią wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 oraz i art, 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i krutog[aficzne (Dz. U. z 2017 r, p,n. 210 l z późno zm.) 
nieusprawiedliwione niestawienniclwo stron nie wstrzylnuje czynności geodety. 
OziaJając na podstawie a11. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobJWYch i w sprawie swobodnego prz.,plywu takich danych oraz 'Uchyleni n dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L:!016.119.1 (dalej RODO). informuj!:. że: 

I. administratorem danych prze'!Warzanych w związku z niniejs,:ymł czynnościami na gruncie je;t p. Krzysztof Mizlolek. tel. 60:1116082. adres e-mail 
geostar@geostar-kieIce.pl; 

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ww. czynności geodezyjnych na podstawie art. Gti!. c RODO w związku z USIiIWą z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nlemchomościam: (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późno zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w ';prawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, p<iZ. 2663 z późno zm.); 

3. będą przetwarzane dane kOnlaklnwe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości; 
4. odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o go ,podarce nieruchomościami l w uswwie z dnia 17.05.1989 r. Prawo gecdezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. 2017 poz. 2101 z późno zm.); 
5. dane osobowe nie będą pl2ekal:ywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 
6. dane będą- przechowywane PfZ{,Z okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. tj. 3lilla od dnia zawiadomienia o zakońGeniu prac; 
7. osobie. której dane dotyczą, pr' : ysługuje prawo: 

- dostępu do danych (art. 15 RODO). 
- żądania ich sprostowania (art. 16 RODO). 
- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w m1. 18 RODO; 

8. w związku z tym. że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie pl2episów prawa (art. 6 ust. 1 li!. c RODO) osobie. której dane dotyczą 
nie przysługuje prawo do prz,lIoszenia danych (art. 20 ROOO) ani prawo do wniesienia sprzeci' .'U na podstawie art. 21 RODO. Informuję. że prawo do 
sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwalZalll~ na podstawie a11. G ust. 1 lit. e łub I' RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca; 

9. osobie, t. .. tórej dane dotyczą prlysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzornego zgodnie 1. nrt. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobcwych (adres: 00-193 Warszawa. ul. Stawki 2); 

10. dane osobowe zostały pozysk;me od właściwego miejscowo staro:;ty, który jest źródłem pochodzenia 1anych w rozumieniu 31t. 14 ust. 2 lit. f RODO; 
11 . w trakcie przetwarzania danyc,h osobowych nie będzie dochodziło do "wyłączenia zautomatyzowaneg,o" podejmowania decyzji ani do pwfi!owania. 



GEOSTAR S.C. 

ul. Mieszka I nr 27, 25-624 Kielce 

tel. 41 - 3453387 

tel. 503 046 669 

ZAWIADOMIENIE 
O czynnościach wyznaczenia i utrwalenia pUlIlktów granicznych 

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartografkzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późno 2m.), ww ustaw i rozporządzeń oraz 
na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr PODGIK.6640.8ł)2.2019 w Starostwie Powiatowym 
w Grodzisku Mazowieckim 

zawiadamiam Panią (Pana), 

że w dniu 09.07.2019.0 &mlzinie 11:00 przy Państwa działc'?.Lnastąpi spotkanie w związku ze 
stahilizacją punktów granicznych określających nową granicę nieruchomości zajętych pod drogę 
ek~:presową nr S-8 z nieruchomościami sąsiednimi, oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków 
jako działki nr: 

17/6 - obr. Słubica A - współwłaściciel: Krystyna Kazimiera KW'iecińska 

W związku z powyższym, jako zainterr~sowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych 

czynnościach. 

POUCZENIE: 

GEOD!:~Ji. YfR'Ąff' ~N NY 
mg~'l.rra~· al< 

nr I.Ipr 21{ 

I 

Zaw .. adomieni właściciele (władajc!cy) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie :1: wszelkimi dokumentami, jakie mogą być 
potnebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów (tytuły własnDści, mapy geodezyjne itp.) oraz dokumentami tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy wr,1Z z pisemnym upoważnieniem. 
W przypadku współwłasności, wspl'łużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania i;ą wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 oraz i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. p·n. 2101 z późno zm.) 
niewlprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 
Dzialając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochwny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osob:lwych i w sprawie swobodnego prz" 'pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE DZ.U.1JE.L:!016.119.l (dalej RODO), infOlmuj{~, że: 

J. administratorem danych prze·:wammych w związku z nirtiejsl:ymi czynnośdami na gruncie je;! p. Krzysztof Miziolek, tel. 603116082, adres e-mail 
geostar@geostar-kielce.pt; 

2. dane osobowe będą przetwarzar e w celu przeprowadzenia ww. C"lyunośd geodezyjnych na podstawie drt. 6 lit. c RODO w zwiąiku z ustawą z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nierudl0mościamj (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późno zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w 'oprawie sposobu i IIybu 
dokonywania podziałów nieruchomośd (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, P()·z. 2663 z późn o zm.); 

3. będą przetwarzane dane kontakl,)We/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości; 
4. odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o g05podarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo gecdezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. 2017 poz. 2101 z późu. ::m.); 
5. dane osobowe nie będą przekal:ywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 
6. dane będą przechowywane przł' Z okres wynikający z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,q. 3li1ta od dnia zawiadomienia o zakońc;~eniu prac; 
7. osobie, której dane dotyczą, pr.:ysługuje prawo: 

- dostępu do danych (art. 15 RODO), 
- żądania ich sprostowania (art_ 16 RaDO), 
- ograniczenia przetwarzani:. w przypadkach wymienionych w <111. 18 RODO; 

8. w związku z tym, że przetwarz,:nie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie pnepisów IJraWa (art. 6 ust. 1 lit. c RaDO) os(,bie, której dane dotyczą 
nie przysługuje prawo do prze,noszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzed~m na podstawie alt. 21 RODO. In.fonnuję, że prawo do 
sprzedwu przysługuje wówcza!;. gdy dane osobowe są przetwarzanf~ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub r RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca; 

9. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do orgaou nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osohc:vycb (adres: 00-193 Warszawa, uj. Stawki 2); 

10. dane osobowe zostały pozysk;;ne od właściwego miejscowo staro;;.ty, który jest źródłem pochodzenia jallych w rozumieniu art 14 ust. 2 lit. f RaDO; 
11. w trakcie przetwarzania danyc.!! osobowych nie będzie dochodziło do .. wyłączenia zautomatywwaneg.o" podejmowania decyzji ani do profilowania. 



GEOSTAR S.C. 

ul. Mieszka I m 27, 25-624 Kielce 

tel. 41 - 34 53387 

tel. 503 046 669 

ZAWIADOMIENIE 
O czynnościach wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych 

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późno zm.), ww ustaw i rozporządzeń oraz 
na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr PODGIK.6640.892.2019 w Starostwie Powiatowym 
w Grodzisku Mazowieckim 

zawiadamiam Panią (pana), 

że w dniu 09.07.2019 przy Państwa działce. nastąpi spotkanie w związku ze stabilizacją punktów 
granicznych określających nową granicę nieruchomości zajętych pod drogę ekspresową nr S-8 z 
nieruchomościami sąsiednimi, oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 

Obreb: SłubicaA SłubicaB 

Data: 09.07.2019r 09.07.2019r 
Godzina: 09:00 10:00 11:00 12:00 09:00 

1/10, 130/6, 10/8, 13/8, 

130/7, 2/6, 131/6, 131/7, 24/6, 25/6, 
Działki 

104/4, 1/12, 3/6, 123/104, 14/8, 16/6, 127/256, 1/11 , 3/6, 
ewidencyjne: 1/13, 1/14, 4/6, 102/2, 17/6, 18/6, 

26/2, 128, 
1/8, 1/7, 

104/2 19/8, 20/6, 2/3,3/3 85/5, 6/6, 7/6, 140/7, 140/5, 27/5 8/8, 9/8 23/8 

w związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych 

czynnościach. 

GEO~· I PR. Aw .kt,y 
. /t 'c:t/ m' raria:"" 'lak 
nr UDr 217 

.I 
POUCZENIE: 
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być 
potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.) oraz dokumentami tożsamości. 
W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy wraz z pisemnym upoważnieniem. 
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony. 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 oraz i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6in. zm.) 
nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. 
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 grunde jest p. Krzysztof Miziolek, tel. 603116082, adres e-mail 
geostar@geostar·kielce.pl; 

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ww. czynności geodezyjnych na podstawie art. 6 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późno zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i nybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późno zm.); 

3. będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości; 
4. odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. 2017 poz. 2101 z późno 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), 
- 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 (rut. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzedwu na podstawie art. 21 RODO. Informnję, że prawo do 
sprzedwu 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, któty jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust 2 lit. f RODO; 
11 . w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do "wyłączenia zautomatyzowanego" podejmowania decyzji ani do profilowania. 


