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PIGIEL MARIANNA

doĘczy działkiNr 55/l, w. Stock,
gm. Dągľowa Białostocka
adresat

ZA\T/IADOMIENIE
o czynnościach stabilizacii punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz aft. 32 ust. L-4 ustav/y z dnia 17 mala t989 r. Prawo
Geodezyjĺe i KaľtograÍiczne (tj- Dz.IJ. z 2015 r., poz. 520, poz. 831, poz. II37, poz. 228I, z
2016 r. poz' 65, poz.. 352, poz. 585' poz. 903) w zsĺiązkl $6 Rozporządzeĺia Rady Ministrów
(Dz. U. z 2004 r., Nr 268 poz. 2663) z dnia 7 grldnía 2OO4 r. w sprawie trybu dokonywania
podziałőw nieruchomości oraz sposobu sporządzania irođzĄőw dokumentów wymaganych
w tym postępov.aniu, w związkl z podzíałem działek Nr:17l1, 78, 19/2, 21, 22, 68, 69/2,
72/3,73/3,73/4,73/5,79,90,94, g5, g7,261,262,26g/1,270/2,270/4,301,302, Obr.5 Gľodziszczany LLPrzejmie za:wiadamiam, że w dniu 18.01.2017 r. o godzinie 9:00 we wsi
Grodziszczany (spotkanie zainteresowanych stron na drodze przy budynku o adresie Nierośno
48) zostanie dokonana stabilizaĄa nowopov/stałych punktów gtanícznych w obecności
zainteresow any ch stľon.
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Powyższym, jako zaínteresowanych, zapraszam
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udziału

w opisanych czynnościach.
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POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele(władający) gruntami proszeni

są o

pľrybycie w omaczonp

terminie z dokumentami tożsamości.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni

pehomocnicy.

W przypadku wspófułasnoŚci, wspófufikownika
uczesfnikami postępowania są wszystkie strony.

wiecrystego, małżeńskiejwspólności ustawowej

-

Zgoďnie zart. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geoderyjne
iKartograficme (tj.- Dz'U.z2015 r., poz' 520, poz.83l, poz' ll37, poz' 1433, poz.228l)wzwiązku z$ 6
Roryoruądzenia 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 ľodzajów dokumentów wymaganych w tym
postępowaniu' nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje crynnościgeodeý.

