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Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
I

- Kodeks postępowania
Na podstawie ań. 61 s 4 ustawy z dnia 14 Czerwca 1960 r'
ze zm ) Starosta Rawski
administracyjnego (tekst jednolity Dz U z 2017 r' poz- 1257

zawiadamia

o

wszczęciu

z

dniem 26.02.2018 r. na wniosek Pana Mirosława Stępniaka

uprawnionych do
postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu osób
gm' sadkowice obejmującej
udziału we Wspólnocie gruntowej położonejwe wsi Lewin,
gospodarstw rolnych przez nich
działki ewidencyjne: 90/1 i 9ol2 oraz Wykazu obszarów
przepisu ań' 6a
posiadanych i Wielkościprzysługujących im udziałów zgodnie z zapisami
UStaWy
Dz.U

.

(tekst jedn'
z dnia 29 czerwca 1963 r' o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

z 2016 r. Poz. 7O3)
pełnomocnika mcgą
stosownie do ań. 73 k.p.a. strony osobiście lub przez

przeglądaóaktawWydzialeGeodezji,KatastruiGospodarkiNieruchomościamiStarostwa
pok' 4 (pańer)' w godzinach jego
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej' Pl' Wolności 1
urzędowania.

z dnia 14 cze|Nca
Wobec powyższego informuję, iŻ zgodnie z ań' 41 s 1 i 2 ustawy
postępowania strony oraz ich
1960 r' - Kodeks postępowania administracyjnego' W toku
pŻedstawicieleipełnomocnicymająobowiązekzawiadomicorganadministracjipublicznej
obowiązku określonego w $
o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania

1

prawny'
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
granicą lub mająca siedzibę
Zgodnie z ań.40 s 4 i 5 k.p'a' strona zamieszkała za
doręczeń' aw razie
zagranlcą,.iest obowiązana wskazaó w kraju pełnomocnika do
do strony pozostawia się w aktach
nie wskazania takiego pełnomocnika pisma skierowane

sprawyzeSkutkiemdoręczenia.Pełnomocnikiemmożezostaćustanowionaosobafizyczna
powinno być udzielone
mająca zdolnośó do czynności prawnych' a pełnomocnictwo
na piśmielub zgłoszone do protokołu'

do przepisu ań' 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku
z 2016 r'' poz' 703) - decyzje'
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz' U'
Stosownie

popzez ogłoszenie w sposób
postanowienia oraz inne pisma w sprawie doręcza się
gminy oraz starostwa
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości' Wywieszenie w urzędzie
doręczone'
na okres 14 dn' Po upłyvvie tego okresu pismo uważa się za

Jednocześnie informuję, iŻ z uwagi na termin Składania WnioskóW, którv upłVwa
w dniu 30 listopada 2018 r ' oraz na konieczność przeprowadzenia Wnikllwego postępowania
dowodowego i wyjaśniającego, sprawa nie moze byc rozpalfzona w terminie okreśjonym
w ań' 35 Kpa' W związku

z powyższym na podstawie

art. 36 Kpa wyznaczam nowy termin

rozpatrzenia sprawy do dnia 3'l grudnia 2018 r.

Ponadto informuję, iż na mocy pzepisu ań- 36 Kpa w związku

z

arL.

37 Kpa

na niezałatwienie Sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje Stronie prawo
do wniesienia ponaglenia. Ponagtenie wnosi się do organu Wyższego stopnia tj. Wojewody

Łódzkiego za pośrednictwem starosty Rawskiego. Ponaglenie powinno zawierać
uzasadnienie.

Otrzvmuia:

@

*ot, cminy sadkowice

(ce|em wywieszenia na tabjicy ogłoszeń na okres 14 dnl);

2. Softys wsi Lewin
(celem powiadomienia mieszkańców wsi w sposób zwyczajowo pzyjęty);
3, ala-2 egz.

