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SUTUŁA STEFANIA

đoĘczydziałkiNr 227, w. Brzozowo,
gm. Dąbrowa Białostocka
adresat

zA\í/IADoMIENIE
o czynnościach stabilizacii punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 otaz art. 32 ust. 1_4 ustawy z dnia 17 mĄa 1989 r. Prawo
GeodezyjneiKarcograťĺczne(tj.-Dz.ÍJ.z2OI5r.,poz.520,poz.831,poz. II37,poz.228I,z
2016 r. poz. 65, poz..352, poz. 585, poz.903) w związku $6 RozporząđzeníaRady Ministrów
(D". U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grĺdnia 2OO4 r. w sprawie trybu dokonywania
podziałőw nieruchomości oraz sposobu sporządzanía i rodzĄów dokumentóvr wymaganych
w tym postęPowaniu' w związku z podziałem działek Nr:227, 228, 229, 23o, 231/7, 231/2,
237/5,232,233,234/3,235,236/2,237,239,249,263/1,263/2,263/3,263/4,266,
Obr.3 Brzozowo uprzejmie zauriadamiam, że w dniu 18.01.2017 t. o godzinie 1O:3O we wsi
Brzozowo (spotkanie zainteľesowanych stron na drodze Btzozowo - Różanystok na granicy
obrębów: Brzozowo i Grodziszczany) zostanie dokonana stabi\izaĄa nowopowstałych
punktów granicznych w obecnościzainteresowanych stľon.
Yĺ związkLL z powyższym, jako zaiĺteresos/anych, zapraszam do wzíęcia udziału
w opisanych czynnościach.
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POUCZENIE
Zawiadomieni właścicielę(władający) gruntami proszeni są o prrybycie w oznaczonym
teľminie z dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważrieni
peŁromocnicy'
W przypadku współwłasności,współuŻytkownika wiecrystego, małżeńskiejwspólności ustawowej

uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

-

Zgodnie zart.39 ust. 3 oraz aÍt.32 ust. 3 ustawy z dnia l7 maja 1989 r. Prawo Geoderyjne
iKaľtograficzĺle(tj'-Dz.U'z2015Í.,poz,520,poz'83l,poz. lI37,poz. 1433,poz.228l)wmviązkuz$6
Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i Ębu
dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania iľodzajów dokumentów wymaganych w tym

postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawięnnictwo stron nie wstrzymuje cąrnności geodety.
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SUTUŁA wACŁAw

đotyczydziałkiNr 227, w. Brzozowo,
gm. Dąbrowa Białostocka
adresat

ZA\T/IADOMIENIE
o czynnościach stabilizacii punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz aft. 32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 mĄa 7989 r. Prawo
Geodezyjne i KartograÍiczne (tj- Dz.IJ.z2Ol5 r., poz. 52O, poz.83l, poz. 1137, poz.228I' z
2016 r. poz. 65, poz..352, poz. 585' poz. 903) w związku $6 Rozporządzenia Rady Ministrów
(Dz. U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grudnia 2OO4 r. w sprawie trybu dokonywania
podziałőw nieruchomości oraz sposobu spotządzanía ircdzĄőw dokumentów wymaganych
w tym postępowaniu, w związku z podziałem działek Nr:227, 228, 229, 23o, 23t/1, 231/2,
231/5,232,233,234/3,235,236/2,237,239,249,263/1,263/2,263/3,263/4,266,
Obr.3 Brzozowo ĺprzejmie zauriadamiam, że w dniu 18,01.2017 r. o godzinie 10:30 we wsi
Brzozowo (spotkanie zainteresowanych stron na drodze Btzozowo _ Różanystok na graĺícy
obrębów: Brzozowo i Grodziszczany) zostanie dokonana stabi\izaď1a nowopowstałych
punktów granicznych w obecności zainteresowanych stron.
Yĺ związklJ z powyższym, 1ako zaínteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału

w opisanych czynnościach.
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele(władający) gľuntami proszeni

są o

prąybycie w oznaczoną

terminie z dokumentami tożsamości.V/ imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upowaŹnieni
pełnomocnicy.

W prrypadku współwłasności,współużytkownika wieczystego, małżeńskiejwspólności ustawowej -

uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zgodnie zart. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
iKartogľaficzne (tj'- Dz.U.z 2015 r., poz.52O, poz.83l, poz' ll37,poz. 1433,poz.228l)wnłĺiązkll z$ s
Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. ÍJ ' Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i
Ębu
dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i ľodzajów dokumentów wymaganych * iym

postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo Sfron nie wstľrymuje crynnościgeodeý.
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SUTUŁA JAN

doĘcry działkiNt 227, w. Brzozowo,
gm. Dąbrowa Białostocka
adresat

ZA\T/IADOMIENIE
o czynnościach stabilizac|i punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz aft. 32 ust. 1_4 ustawy z dnía 17 maja 1989 t. Prawo
Geodezy1ne i Kartografíczne (tj.- Dz.IJ. z 2015 r.' poz. 52O, poz. 831, poz. Il37 , poz. 2281, z
2016 r. poz. 65, poz..352, poz. 585' poz.903) w zuĺiązku $6 Rozporządzenia Rady Ministrów
(Dz. U. z 2004 ľ., Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grudnia 2OO4 r. w spravrie trybu dokonywania
podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzanía irodzĄőw dokumentów wymaganych
w tym Postępowaniu, w związku z podziú.em działek Nr:227, 228, 229, 23O, 231/1, 231/2,
231/5,232,233,234/3,235,236/2,237,239,249,263/1,263/2,263/3,263/4,266,
Obr.3 Brzozowo tprzejmie zasĺiadamiam, że vr dniu 18.0t.2017 r. o godzinie 1O:3O we wsi
Brzozowo (spotkanie zainteresowanych stron na drodze Brzozowo - Różanystok na granicy
obrębów: Brzozowo i Grodziszczany) zostanie dokonana stabílizacja nowoPowstałych
punktów gtanicznych w obecności zainteresowanych stron.
Yĺ związklJ z Powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia ldziału
w opisanych czynnościach.
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POUCZENIE
Zawiadomięni właściciele(władający) gruntami proszeni są o przybycie w omaczon).m
terminie z dokumentami toŻsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni
peŁromocnicy'
W przypadku współwłasności,wspófuĄĄkownika

uczestnikami postępowania są wsrystkie strony'

wiecąystego, małŻeńskiej wspólnoŚci ustawowej

_

Zgodníe zart.39 ust. 3 oraz arÍ.32 ust' 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geođezyjne
iKartograficzre (tj.- Dz.U'z2015 r.' poz. 520,poz' 83l, poz. ll37,poz. 1433,poz.2281)wzuĺiryku z$ 6
Roąorządzenia Rady Minishów (Dz. U. Nr 268 poz.2663) z dnia7 gľudnia 2004 r' w sprawie sposobu i Ębu
dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu spoľządzania irodzajów dokumentów wymaganych w tym

postępowaniu, nie uspľawiedliwione niestawiennictwo Stron nie wstľzymuje czynności geodety.
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SUTUŁA NoRBERT
doĘcry działkiNr 227, w. Brzozowo,
gm. Dąbrowa Białostocka
adresat

ZA\TIADOMIENIE
o czynnościach stabilizac|i punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art.32 ust. 1-4 ustawy z dnia t7 mĄa 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (tj.- Dz.IJ. z 2015 Í.) poz. 520, poz.831, poz. II37, poz. 228I, z
2016 r. poz. 65, poz..352, poz. 585, poz.903) w związku $6 Rozporządzenía Rady Ministrów
(Dz. U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grudĺia 2OO4 t. w spľawie trybu dokonywania
podziałőw nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzĄów dokumentów wymaganych
w tym postępowaniu, w z;wiązkl z podziałem działek Nľ227, 228, 229, 230, 23t/7, 231/2,
231/5, 232, 233, 234/3, 235, 236/2, 237, 239, 249, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 266, Obr.3 Btzozowo uprzejmie za'wiadamiam, że w dniu t8.01.2017 r. o godzinie 10:30 we wsi
Brzozowo (spotkanie zainteresowanych stron na drođzeBrzozowo _ Różanystok na granicy
obrębów: Brzozowo i Grodziszczany) zostanie dokonana stabilizacja nowoPo'wstałych
punktów

w obecnościzainteresov/anych stron.
\ľ związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam
w opisanych czynnościach.
gr aniczny ch

do wzięcia udziału
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele(władający) gruntami proszeni

są o

przybycie

w omaczonym

terminie z dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upowaanieni
peŁromocnicy.
W przypadku współwłasności,współuĄrtkownika wiecrystego, małżeńskiej wspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wsrystkie stľony.

Zgodnie zart' 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z ďnía l7 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
iKartograficzne (tj.- Dz.U'z2015 r.,poz.520,poz.83l, poz. 1137,poz, 1433,poz.2281)wzwiązku z$ 6
Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. Nľ 268 poz. 2663) z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu

dokonywania podziałów nieľuchomościoraz sposobu sporządzania i ľodzajów dokumentów wymaganych w tym
postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrrymuje crynnościgeodety.
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SUTUŁA MIECZYSŁAW

dotyczy działkiNr 227, w' Bľzozowo,
gm. Dąbrowa Białostocka
adresat

ZA\T/IADOMIENIE
o czynnościach stabilizac|i punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art.32 ust. 1_4 ustawy z dĺia 17 maja 7989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartogruficzne (tj- Dz.tJ. z 2015 r., poz. 520, po2.831, poz. 1137, poz. 2281, z
2016 r. poz. 65, poz.' 352, poz. 585, poz. 903) w z:wíązku $6 Rozporządzenia Rady Ministrów
(D'. U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663) z dnía 7 grudnia 2OO4 r. w spravrie trybu dokonywania
podziałow nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzĄőw dokumentów wymaganych
v/ tym postępovraniu, w zsłiązku z podziałem działek Nr:227, 228, 229, 23o, 231/1', 231/2,
231/5,232,233,234/3,235,236/2,237,239,249,263/1,263/2,263/3,263/4,266,
Obr.3 Brzozowo uprzejmie zaĺ,iadamiam, że w dniu l8.O1.2O17 r. o godzinie 10:30 we wsi
Brzozowo (spotkanie zainteresowanych stron na drodze Brzozowo - Różanystok na granicy
obrębów: Brzozowo i Grodziszczany) zostanie dokonana stabilizacja nowoPowstĄch
punktów gtanicznych w obecności zainteresowanych stron.
W zsĺiązku z powyższym, )ako zainteresowanych, zapraszam do wzíęcia udziału

w opisanych czynnościach.
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele(władający) gruntami proszeni

są o

prrybycie

w Oznaczonq

terminie z dokumentami tożsamoŚci' W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważlieni

pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności,wspófuĄrtkownika wiec4ystego, małżeńskiejwspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wsrystkie shony.

Zgodnie zart. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
iKartograficme (tj.- Dz.U.z2015 r',poz.52O,poz.831, poz. |l37,poz. 1433,poz.2}ľl)wzwiązku z$ 6

koryorządzenia Rady Minisfľów (Dz. U. Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i Ębu
dokonywania podziałów nieruchomościoraz sposobu sporządzania iľodzajów dokumentów wymaganych w tym
postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrrymuje crynnościgeodety.
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SUTUŁA WINCENTY

doĘczy działkiNr Ż27, w. Bľzozowo,
gm. Dąbrowa Białostocka
adresat

ZA\T/IADOMIENIE
o czynnościach stabilizac|i punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
GeodeĄĺe i Kaľtograťĺczne (tj.-Dz.U.z2015 r.,poz.520,poz.831, poz. ll37,poz.228I,z
2016 r. poz. 65, poz.. 352, poz. 585, poz. 903) w z;wíązku $6 Rozpoľządzenia Rady Ministrów
(Dz. U. z 2OO4 r., Nr 268 poz. 2663) z dĺia 7 grudĺía2004 r. w spľawie trybu dokonywania
podzíaŁow nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzĄôw dokumentów wymaganych
v/ tym postępovraniu, w związku z podziaŁem dzíałekNr:227, 228, 229, 230, 231/1, 231/2,
Obr.3 231/5,232,233,234/3,235,236/2,237,238,249,263/1,263/2,263/3,263/4,266,
Bľzozowo uptzejmie zavriadamiam, że w dniu 18.0l.2017 r. o godzinie 10:30 we wsi
Bľzozowo (spotkanie zainteľesowanych stron na drodze Brzozowo - Różanystok na granicy
obrębów: Brzozowo i Grodziszczany) zostanie dokonana stabilízacja nov.opowstałych
punktów graĺicznych w obecności zainteresowanych stron.
W związklJ z powyższym, jako zainteresov/anych, zapraszam do wzięcia udziału
w opisanych czynnościach.
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele(władający) gruntami proszeni są o pľzybycie w oznaczonym
terminie z dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upowaŻrieni
pełnomocnicy.
W prąpadku wspóhľłasności, wspófużýkownika wieczystego, małżeńskiejwspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony'
đnia17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
Zgodnie zart.39 ust. 3 oraz art.32 ust. 3 ustawy

z

iKaľtogľaficme (tj.- Dz.IJ.z2015 r.' poz. 520,poz.831, poz. ll37,poz. 1433,poz.228l)w związku z$ 6
Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U' Nr 268 poz. 2663) z dnia'ĺ grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomoŚci oraz sposobu sporządzania irodzajów dokumentów wymaganych w tym

postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wsťľzymuje crynnoŚci geodeĘ.

