
Hajnówka, 15.10.2018r. 
GKM. 0003.6.2018

Pani*
 

W  dniu  26 września  2018 r. w trakcie  obrad  XLIII  sesji  Rady Miasta  Hajnówka,
Radny Janusz Puch zgłosił wniosek o ponowne ponaglenie właścicieli terenów przyległych do
rzeki Leśnej w sprawie ich wykoszenia i uporządkowania. 

Działka o nr geod.*, obręb 1, położona przy ul. Nadbrzeżnej przy rzece Leśna Prawa
w Hajnówce, której Pani jest  właścicielem od dłuższego czasu pozostaje w niewłaściwym
stanie sanitarnym i porządkowym.  Na terenie działki  znajdują się różnego rodzaju odpady
komunalne. Działka zarośnięta jest wysokimi trawami i chwastami.

W związku z faktem, iż trawy zanieczyszczają okolicę oraz koryto rzeki, zwracam się
ponownie  z prośbą o poprawę stanu estetycznego swojej  nieruchomości  i  jej  sukcesywne
wykaszanie. 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Andrzej Skiepko

a/a

EG-K
*pismo zanonimizowano

Hajnówka, 15.10.2018r. 
GKM. 0003.6.2018

Pan*

W  dniu  26 września  2018 r. w trakcie  obrad  XLIII  sesji  Rady Miasta  Hajnówka,
Radny Janusz Puch zgłosił wniosek o ponowne ponaglenie właścicieli terenów przyległych do
rzeki Leśnej w sprawie ich wykoszenia i uporządkowania. 

Działka o nr geod.*, obręb 1, położona przy rzece Leśna Prawa w Hajnówce, której
Pan  jest  właścicielem  od  dłuższego  czasu  pozostaje  w niewłaściwym  stanie  sanitarnym
i porządkowym. Na terenie działki znajdują się różnego rodzaju odpady komunalne. Działka
zarośnięta jest wysokimi trawami i chwastami.

W związku z faktem, iż trawy zanieczyszczają okolicę oraz koryto rzeki, zwracam się
ponownie  z prośbą o poprawę stanu estetycznego swojej  nieruchomości  i  jej  sukcesywne
wykaszanie. 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Andrzej Skiepko

a/a

EG-K
*pismo zanonimizowano
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Państwo*

W  dniu  26 września  2018 r. w trakcie  obrad  XLIII  sesji  Rady Miasta  Hajnówka,
Radny Janusz Puch zgłosił wniosek o ponowne ponaglenie właścicieli terenów przyległych do
rzeki Leśnej w sprawie ich wykoszenia i uporządkowania. 

Działka o nr geod.*, obręb 1, położona przy rzece Leśna Prawa w Hajnówce, której
Państwo są właścicielami od dłuższego czasu pozostaje w niewłaściwym stanie sanitarnym
i porządkowym. Na terenie działki znajdują się różnego rodzaju odpady komunalne. Działka
zarośnięta jest wysokimi trawami i chwastami.

W związku z faktem, iż trawy zanieczyszczają okolicę oraz koryto rzeki, zwracam się
ponownie  z prośbą o poprawę stanu estetycznego swojej  nieruchomości  i  jej  sukcesywne
wykaszanie. 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Andrzej Skiepko

a/a

EG-K
*pismo zanonimizowano
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Państwo*

W  dniu  26 września  2018 r. w trakcie  obrad  XLIII  sesji  Rady Miasta  Hajnówka,
Radny Janusz Puch zgłosił wniosek o ponowne ponaglenie właścicieli terenów przyległych do
rzeki Leśnej w sprawie ich wykoszenia i uporządkowania. 

Działka o nr geod.*, obręb 1, położona przy rzece Leśna Prawa w Hajnówce, której
Państwo są właścicielami od dłuższego czasu pozostaje w niewłaściwym stanie sanitarnym
i porządkowym. Na terenie działki znajdują się różnego rodzaju odpady komunalne. Działka
zarośnięta jest wysokimi trawami i chwastami.

W związku z faktem, iż trawy zanieczyszczają okolicę oraz koryto rzeki, zwracam się
ponownie  z prośbą o poprawę stanu estetycznego swojej  nieruchomości  i  jej  sukcesywne
wykaszanie. 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Andrzej Skiepko

a/a

EG-K
*pismo zanonimizowano
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Pan*

W  dniu  26 września  2018 r. w trakcie  obrad  XLIII  sesji  Rady Miasta  Hajnówka,
Radny Janusz Puch zgłosił wniosek o ponaglenie właścicieli  terenów przyległych do rzeki
Leśnej w sprawie ich wykoszenia i uporządkowania. 

Działka o nr geod.*, obręb 1, położona przy rzece Leśna Prawa w Hajnówce, której
Pan  jest  właścicielem  od  dłuższego  czasu  pozostaje  w niewłaściwym  stanie  sanitarnym
i porządkowym. Na terenie działki znajdują się różnego rodzaju odpady komunalne. Działka
zarośnięta jest wysokimi trawami i chwastami.

W związku z faktem, iż trawy zanieczyszczają okolicę oraz koryto rzeki, zwracam się
ponownie  z prośbą o poprawę stanu estetycznego swojej  nieruchomości  i  jej  sukcesywne
wykaszanie. 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Andrzej Skiepko

a/a

EG-K
* pismo zanonimizowano


