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ZA\T/IADOMIENIE
o czynnościach stabilizacii punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 oruz arÍ.. 32 ust. ĺ.-4 ustawy z dnia L7 mĄa 1989 r. Pravro
Geodezyjne i KartograÍiczne (tj.- Dz.IJ.z2015 t., poz. 520, poz.831, poz. 1137, poz.228I,
z2016 Í. poz. 65, poz.352, poz.585, poz. 903) w związku $6 Rozporządzenia Rady Ministrów
(Dz. U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663) z dnía 7 grldnia 2OO4 r. w spľawie trybu dokonywania
pođzíałőwnieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajőw dokumentów wymaganych
vr tym postęPowaniu, w związku z podziałem działek Nr: 142, 143, 144, 145, 146, l47, 15o,
151, 152, 153, 159, 161, 162, 164, 195, 197, 1gg, lgg, 192, 196, tg7, 1gg, 201, 202, 205, 206,
208,209,270,21l,212, obr.24 - Słomianka uprzejmie za:wiadamiam, że vr dniu 16.07.2017 r.
o godzinie 1O:0O we wsi Slomianka (spotkanie zainteľesowanych stron na drodzeprzy budynku
o adľesie Słomianka 26) zostanie dokonana stabi|izaď1a nowoPowstĄch punktów granicznych
w obecnościzainteresowanych stron.

\XI zsłiązku z Powyższym, jako zainteresowanych, zaPtaszam do wzięcia ĺdziału

w opisanych czynnościach.
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POUCZENIE
Zawiatlomięni właŚcioiele (władający) gľuntami pľoszeni są o pľrybycie w omaczonym
teľminie z dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni
pehromocnicy.
W przypadku współwłasności,współużytkownika wieczystego, małżeńskiejwspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wsrystkie strony.

Zgodnie zart. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 77 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
iKaľtograficme (tj'- Dz.U'z2015 r., poz. 520, poz.83l, poz. ll37, poz' 1433, poz.2281)wzwiązku 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 sporządzania i ľodzajów dokumęntów wymaganych w tym
postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstľzymuje czynności geodeý.

