6V//-T ubh,l'4l.z oĺű

GE O-SERW IS

PEslĘBpRsMo u*6 GEffiJwcH
IffiTGWffi*GENEMS
ffiJ lGMToWcŁMffi ffiŃHsc'
rilz B&YSTOK UL WMI4/S& S
EL&782aF,FAS7A637

ESL SUrcOGEOSEMSffiPL

BŁAŻvKFELIKS

doĘczy działkiNr 347, w. Łozowo,
gm. Dąbľowa Białostocka
adresat

ZA\$TIADOMIENIE
o czynnościach stabilizacii punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1_4 ustawy z dnía L7 mĄa 1989 r. Prawo
GeoďeĄne i Kartograficzĺe (tj.- Dz.IJ. z 2015 r., poz. 520, poz.831, poz. 1137, poz. 228l, z
Ż016 r. poz. 65, poz..35Ż, poz. 585, poz. 903) w związku $6 Rozpoľządzenia Rady Ministrów
(D". U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania
podziałőw nieľuchomościoraz sposobu sporządzaniai rcdzĄőw dokumentów wymaganych w
tym postępowaniu' w zsĺiązkll z podziałem działek Nr: 196, 228, 229/1, 231, 232, 234/1,
236/1, 236/2, 237, 238, 245, 247, 249, 254/1, 272/1, 343/1, 343/2, 343/3, 343/5, 343/6,

347, 44l, 444, 453, obr.ló - Łozowo uprzejmie zasĺiadamiam, że w dniu 17.0l.2017 r.
o godzinie 09:00 we wsi Łozowo (spotkanie zainteresowanych stľon na drodze gruntowej przy

wjeździe na siedlisko o adresie Łozowo 60) zostanie dokonana stabilizacja nowopowstałych
punktów graniczĺy ch vr obecnościzaintereso'wanych stron.
Yĺ zsĺiązku z Powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału
w opisanych czynnościach.
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele(władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym
terminie z dokumentami toŻsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni
pełnomocnicy.
W przypadku wspófułasności, wspófużytkownika wieczystego, małzeńskiej wspóIności ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie stľony.
Zgodnie zart. 39 ust.

3 oraz

art. 32 ust.

3

ustawy

z

dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne

i Kartogľaficzne (tj.- Dz.U.z 2015 r., poz. 520, poz. 83l, poz. 1137, poz. 1433, poz. 2Ż8l)w zvĺiązku z$ 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 sporzťzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym
postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje c4mnościgeodety.
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doĘczy działkíNr 196, w. Łozowo,
gm. Dąbrowa Białostocka
adresat

zA\ürIADoMIENIE
o czynnościach stabilizac|i punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1_4 ustawy z dnia 17 mĄa 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (tj.- Dz.U. 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 Rozporządzenia Rady Ministľów
(Dz. U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grudnía 2004 r. w sprawie trybu dokonywania

podziałőw nieruchomości oraz sposobu sporząđzania í rodzajőw dokumentów wymaganych w
tym postępowaniu, w zwíązku z podziałem działek Nľ: 196, 228,229/1,23|, 232, 234/l,

236/1,236/2, 237, 239, 245, 247, 249, 254/1, 272/1, 343/1, 343/2, 343/3, 343/5, 343/6,
347, 441, 444, 453, obr.16 - Łozowo uprzejmie zasĺiadamiam, że w dniu 17.01.2017 r.
o godzinie 09:00 we vrsi Łozowo (spotkanie zainteresowanych stron na đrodzegľuntowej przy
wjeździe na siedlisko o adresie Łozowo 60) zostanie dokonana stabilizacja nowopowstĄch
punktów gr aniczĺych w o becności zainteresos/anych stron.
V związku z Powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzíęcia udziału
w opisanych czynnościach.
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele(władający) gruntami proszeni są o prrybycie w oznaczonym
teľminie z dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni
pehromocnicy.

W prrypadku wspófułasności, współuĄrtkownika wiecrystego, małŻeńskiej wspólnoŚci ustawowej uczestnikami postępowania są ws4lstkie strony.

z dnia 17 maja 1989 r' Pľawo Geodezyjne
z 2015 r., poz' 520, poz' 831, poz. ll37, poz. 1433, poz' 2281)w zlĺłiązkuz $ 6
RoryorząđzeniaRady Ministľów (Dz. U. Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grudnia Ż004 r. w sprawie sposobu i Ębu
Zgodnie

zart.39 ust. 3 oraz art' 32 ust. 3 ustawy

i Kartograficzne (tj.- Dz. U '

đokonywania podziałów nieruchomości oruz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym
postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo stľon nie wstrzymuje crynności geodeý.

