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SIKORSKA EMILIA ANNA

doýczy đziałkiNr86, w. Sokolany, gm. Sokółka
adresat

ZA\T/tADOMIENIE
o czynnościach stabilizacii punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art.32 ust.

z

dnia 17 mĄa L989 t. Pravro
2015 r., poz. 520, poz.831, poz. ĺI37, poz. 228l
1_4

ustawy

Geodezyjne i Kartograťĺczne(tj.- Dz.IJ.z
z2016 Í. poz.. 65, poz. 352, poz.585, poz. 903) w związku $6 Rozpoľządzenia Rady Ministľów
(Dz. U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania
podziałów nieruchomościoraz sposobu sporządzaniai rodzĄőw dokumentów wymaganych vr
tym postęPowaniu, w związku z podzíałem działek Nr: 86, 87, 88, 92l|r92ĺ2193l!r9313,94r97,
l43l1, 20513, 211, 21211, 21212, 213, 2l4, 2t5ll, 216l|, 217, 2l8l1, 219, 22012, 2Ż2, 236, 237,
385/3' 388, 40712, obr.47 - Sokolany uprzejmie zau,iadamiam, że w dniu 7l.01.2017 r. o
godzinie 09:00 w Sokolanach (spotkanie zainteľesowanych stľon przy budynku o adresie

Sokolany 67A) zostanie dokonana stabilizaĄa nowopowstałych punktów graniczĺych
w obecnościzainteresowanych stron.

YI

zwíązkv z Powyższym, jako zainteresovranych, zapraszam do wzięcia udzíału

w opisanych czynnościach.
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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 upoważnieni
pehlomocnicy.

W prąpadku wspóhľłasności, współużytkownika wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej

-

uczestnikami postępowania są ws4lstkie Strony.

Zgodnie zart.39 ust. 3 oraz art.32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne
iKaľtograficne (tj'-Dz.U'z2015 t.)poz' 520,poz' 83l, poz. 1137,poz' 1433,poz'228l)wzĺlĺiązku z$ 6
Rozporządzenia Rady Minishów (Dz. U. Nľ 268 poz. 2663) z đnia7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i Ębu

dokonywania podziałów nieruchomoŚci oraz sposobu sporząclzą1ią i rodzajów dokumęntów wymaganych w tym
postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuję cąŕnnościgeodety.
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WORONKO ANTONI
doĘczy działkiNr 2l8ll, w. Sokolany, gm. Sokółka
adresat

ZAUTTADOMIENIE
o czynnościach stabilizacii punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz arÍ. 32 ust. 1-4 ustawy z dnia L7 maja 1989 r. Prawo
Geođezyjĺei Kartograficzne (tj- Dz.IJ.z 20L5 r., poz. 520, poz. 83I, poz. lI37, poz.2281
z2016 r. poz.. 65, poz. 352, poz.585, poz. 903) w zsĺiązkĺ$6 Rozporządzenia Rady Ministľów
(Dt. U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grudnia 2OO4 r. w sprawie trybu dokonywania
podziałów nieruchomościoraz sposobu sporządzaníairodzĄőw dokumentów wymaganych w
tym Postępowaniu, w związkls' z pođział.emdziałek Nr: 86, 87, 88, 92tlr 92l2r 93t1r 93t3r 94r 97 ,
14311, 20513, 211, 21211, 21212, 213, 214, 21511, 21611, 217, 21gll, 2lg, 22012, 222, 236, 237,
385/3n 388, 40712, obr.47 - Sokolany upľzejmie za'wiadamiam, że w dniu 11.01.2017 r. o
godzinie 09:00 w Sokolanach (spotkanie zainteresowanych stron przy budynku o adresie
Sokolany 67A) zostanie dokonana stabi|izaĄa nowoPowstałych punktów granicznych
w obecnościzainteresowanych stron.

Yĺ zwíązku z

powyższym, jako zůnteresowanych, zapraszam

do wzięcia

udziału

w opisanych czynnościach.

Lnz

zosw

Ignatowicz

lif.8r93

Tel.602 357 163

POUCZENIE
Zawiadomieni właścicięle(włađający)gľuntami proszeni są o przybycie w omaczonyłĺĺ.
terminie z dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni
pełnomocnicy'
W przypadku współwłasności,wspófużytkownika wiecrystego, małżeńskiejwspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wsrystkie strony.
Zgodnie zart. 39 ust.

z

3 oraz

art. 32 ust.

3

ustawy

z

dnia 17 maja 1989 ľ. Prawo Geoderyjne

2015 Í., poz' 520, poz. 831, poz. ll37, poz. 1433, poz. 228l)w zvĺiązkll z $ 6
Rozpoľządzenia RađyMinistrów (Dz' U. Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 gľudnia 20a4 r' w sprawie sposobu i Ębu
dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i ľodzajów dokumentów wymaganych w tym
postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrrymuje czynności geodeý.
i Kaľtogľaťlcme(tj.- Dz. U '

