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KIMSZA JOANNA

doĘczy działkiNr

141713, m.

Sokółka

adresat

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

Na podstavrie art. 39 ust. 3 oraz art.32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezýne i KartograÍrczne (tj- Dz. U ' z 2015 I., poz. 520, poz. 83I, poz. II37 , poz. 1433,
poz. Ż28l) w z,wiązku $6 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2004 ľ., Nr 268 poz.
2663) z dnia7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz
sposobu spotządzania i rodzĄőw dĺlkumentów wymaganych w tym postępowaniu, w
zsĺíązkuz podziałem działek Nr: 529, 1208/8, 1416,14t713,l4t7ĺ4,14|7t5,4177, obr.:34 Sokółka, uprzejmie zastiadamíam, że w dniu 09.01.2017 r. o godzinie 9:OO w Sokółce pľzy
ulicy Mariańskiei (spotkanie zainteresowanych stron na skrzyżosłaniu ulic Mariańskiej,
Reymonta i \üŕitosa) zostanie dokonana stabilizaĄa nowoPowstĄch punktóvl granicznych
w obecności zainteresowanych stron.

\ĺ

związklJ

z

powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału

w opisanych czynnościach.

Z ooważaniem:
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Tel.602 357 163

POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele(władający) gruntami proszeni

są o

przybycie w omaczonp

terminie z dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upowaŻrieni
pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności,współuĄrtkownika wiecrystego, małżeńskiejwspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie Strony'

Zgodnie zart. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 ľ. Prawo Geodezyjne
U.z 20|5 r., poz' 520, poz. 83l, poz. ll37, poz' 1433, poz' 228l)w związku z $ 6
Roąorządzenia Rady Ministrów (Dz. U' Nr 268 poz. 2663) z dnía 7 gľudnia 2004 r. w sprawie sposobu i Ębu
dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania irodzajów dokumentów wynaganych w tym
i Kartograficme (tj.- Dz.

postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrrymuje czynności geodeý.
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ZABŁoCKI CELINA

đotyczydziałkiNr 141713, m. Sokółka
adresat

zA\$í/IADoMIENIE
o czynnościach stabilizacii punktó w granicznych

Na podstawie art.39 ust. 3 orazart.32 ust. 1'-4 ustawy zdníat7 majaL989 r. Prawo
GeodeĄne i KartograÍĺczne(tj.- Dz.U.z2015 t., poz. 520, poz.831, poz. Il37, poz. 1433,
poz. 228I) w związkĺ $6 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2004 r., Nľ 268 poz.
2663) z dnia 7 gtĺdnía2004 r. w sprawie trybu dokonywanía podziałów nieruchomości oraz
s1>osobu spoľządzania i ľodzajów dokunrentów wyrrragauych w tym Postęptlwaniu, w
związku z podzíů'em działek Nr: 529, 120818,1416, t417l3,141714,141715,4177, obr.:34 Sokółka, ĺprzď1mie za'wiadamiam, że w dniu 09.01.2017 r. o gođzinie9:00 w Sokółce przy
ulicy Maľiańskiei (spotkanie zainteresowanych stron ĺa skrzyżowaniu ulic Mariańskiej,
Reymonta i \ŕitosa) zostanie dokonana stabiLizacja nowoPo\^/stałych punktów granicznych
w obecnoś ci zairlteresowanych stron.
\I z:wiązku z Powyższym, jako zaínteresowanych, zapraszam do wzíęcíaudzĺału
w opisanych czynnościach.
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele(władający) gľuntami proszeni są o przybycie w omaczon).m
teľminie z dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni
peŁromocnicy.
W pľzypadku współwłasności,współużytkownika wieczystego, małżeńskiejwspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zgodnie zaÍt. 39 ust' 3 oraz arÍ' 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 ľ. Prawo Geodezyjne
iKartograficme (tj.- Dz.U.z2015 r., poz. 520, poz.83l, poz' 1737, poz. 1433, poz.228|)w związku z$ 6
Rozporząďzenia Rady Ministrów (Dz. U. Nr 268 poz' 2663) z đnia7 grudnia 2004 r' w sprawie sposobu i Ębu

dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym
postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrrymuje czynności geodety.
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MAKUS MARIUSZ
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w gr anicznych

Na podstawie art.39 ust. 3 oraz art. 32 ust. L-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i KartograÍíczne (tj.- Dz.IJ. z 2015 Í., poz. 520, poz.831, poz. 1137, poz. 1433,
poz. 228l) w związku $6 Rozporządzenia Rady Ministľów (Dz. U. z 2004 r., Nr 268 poz.
2663) z dĺia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonyvranía podziałóvr nieruchomości oraz
sposobu sporządzania i ľodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu, w
z:wiązku z podziałem działek Nr: 529, 1208/8, 1416,14l7l3,l4l7l4,141715,4\77, obr.:34 Sokółka, uprzejmie za:wíadamiam, że w dniu 09.01.2017 r. o godzinie 9:00 w Sokółce przy
ulicy Mariańskiei (spotkanie zainteresowanych stron na sktzyżowaniu ulic Mariańskiej,
Reymonta i \7itosa) zostanie dokonana stabíLízacjanovropowstałych punktów granicznych
w obecności zainteresowanych stron.
Yĺ zsłiązku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam
w opisanych czynnościach.
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POUCZENIE
Zawiadomieni właŚciciele (władający) gruntami proszeni są o pľrybycie w ozraczon).m
terminie z dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni
pełnomocnicy.
W przypadku wspóľwłasnoŚci, współuĄrtkownika wiecrystego, małŻeńskiej wspólnoŚci ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie stľony.

Zgodnie zart. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z ďnia 17 maja 1989 r. Pľawo Geodezyjne
iKartogľaficzre (tj.- Dz. U'z 2015 r., poz. 520, poz.83l, poz. 1137, poz. 1433, poz. 228l)w'mviądol z$ 6
Rozporządzenia RađyMinistrów (Dz. U. Nr 268 poz.2663) z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i Ębu
dokonywania podziałów nieruchomoŚci oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym

postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynĺościgeodeý'

