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SPADKOBIERCY BIENASZ TEOFILI
dotycry działekNr 144 i 148,
w. Makowlany, gm. Sidľa
adresat

zA\íiIADoMIENIE
o czynnościach stabilizacii punktów gľanicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art.32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezýne i Kartograflczne (tj- Dz.IJ' z 2015 r., poz. 520, poz. 831, poz. II37, poz. 2281,
z2016 t. 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 grudnía 2004 r. w sprawie trybu dokonywania

podziałőw nieruchomości oraz sposobu sporządzaĺíai rodzajíw dokumentów wymaganych w
tym postępowaniu, w zsĺiązku, z podziałem działek Nr: 81/3, t14, 138, |39, 14o, 741,742,

144,145,146, 147,1.49,149,150, 151, 152,153,154,155,156/1,199, 190, lgl,1g2,1g3,
194/1,'1,95, 196, tg7, 1gg, lgg/1,202,209,209,2'!,0,213,21g,2g3, Obr.l2 - Makowlany
uprzejmie zau,iadamiam, że w dniu 13.01.2077 r. o godzinie O9:OO w Makowlanach (spotkanie
zainteresowanych na Ptzystanku PKS przy skrzyżowaniu drogi wojewődzkíej 673 i drogi
gruntowej ptowadzącej do wsi Makowlany) zostanie dokonana stabilizacja nowoPowstałych
punktów graniczny ch w obecnościzainteresov/anych stron.
\ĺ związk1J z Powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzíęcia udziału
w opisanych czynnościach.
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele(władający) gruntami pľoszeni są o przybycie w oznaczonq

terminie z dokumęntami tożsamości' W imieniu osób nieobecnych mogą występowaó odpowiednio upoważnieni
peŁromocnicy'
W przypadku współwłasności,wspófuĄrtkownika wieczystego, małżeńskiejwspólności ustawowej uczestnikami postępowania są wsrystkie strony.

Zgodnie zart.39 ust. 3 oraz art.32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geoderyjne
iKartograťrczre (tj.- Dz.U'z 2015 r., poz. 520, poz' 83l, poz' ll37, poz. 1433, poz. 228l)w zvĺiązku z$ 6
Rozporząđzenia Rady Ministrów (Dz. U. Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grudnia 2004 r' w spľawie sposobu i Ębu
dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym

postępowaniu, nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrrymuje czynnoŚci geodety.

