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Rawa Mazowiecka, dn. 28 grudnia 2018

8.SK

r.

Zawiadomienie
W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie ustalenia wykazu osob
uprawnionych do udziału We wspolnocie gruntowej połozonej We wsi Jajkowice,
gm. Sadkowice oraz v'tykazu obszarow gospodarstw rolnych przez nich posiadanych

i

wielkoŚci przysługujących im udziałow zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspolnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) - informuie.
ze został zqromadzonv materiał dowodowv. stanowiacv oodstawe do zakończenia sprawv
decvzia administracvina.
Stosownie do postanowień ań. 10 s 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn' Dz'U'z2018r',poz'2096zezm'), strony mogą
zapoznaĆ się ze zgromadzoną dokumentacją oraz Wypowiedziec się w sprawie przed jej
ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
Przeglądu akt mozna dokonaÓ w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności1, pokoj 4
(pańer) w godzinach urzędowania.
JednoczeŚnie, z uwagi na powyzsze, na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania
administracyjnego Wznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 28 lutego 2019 r.
Ponadto informuję, iż na mocy przepisu art' 36 Kpa w związku z art' 37 Kpa na
niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do
wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu Wyzszego stopnia tj' do Wojewody
Łódzkiego za pośrednlctwem Starosty Rawskiego. Ponaglenie powinno zawierac
uzasadnienie.

Otrzvmuia:
( 1) Wójt Gminy Sadkowice
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@elem zamieszczenia na okres 14 dni na tabticy ogłoszeń oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej
Gminy, po tym czasie prosimy o przesłanie informacji o okresie wywieszenia)

Sołtys wsi Jajkowice _ Pan Witold Cichocki, zam. Jajkowice 6, 96-208 Lubania

(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni, po tym czasie prosimy o przesłanie informacji

o okresie wyvvieszenia)

Biuletyn lnformacji Publicznej Starostwa
Tablioa ogłoszeń Starostwa w/m
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Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

96_200 RaWa Mazowiecka, Plac Wolności 1, tel./ fax 046 814 46 31 , Www.oowiatrawski.pl,

e_mail: starostwo(ooowiatrawski.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /i3939v5qbi/skrytka

,,lnformujemy, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie zRozporządzeniem Pańamentu Europejskiego

iRady(UE)20161679zdnia27kwietnia2016r.wsprawieochronyosóbflzycznychwzwiązku
iw

zpŻetwalzaniemdanychosobowych

sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,'RoDo").

