GKN.6821.17.2016

Maków Mazowiecki 15.12.2016

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
z a w i a d a m i a m,
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu
uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Bindużka gmina Rzewnie,
wykazu gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im
udziałów we wspólnocie, w skład której wchodzą działki nr 455 i 569/1 o łącznej pow.
37,6000 ha, położone w miejscowości Bindużka gm. Rzewnie, uznanej za wspólnotę
gruntową decyzją Nr GKN-6010/9/2004 z dnia 16.06.2004 wydaną przez Starostę
Makowskiego - w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 ze zm.).
Stosownie do art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony osobiście lub
przez pełnomocnika mogą przeglądać akta sprawy w Starostwie Powiatowy w Makowie
Mazowieckim – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul.
Mickiewicza 30 – pok. 24.
Jednocześnie informuję o obowiązku wynikającym z art. 41 § 1 Kpa tzn. o
konieczności zawiadamiania Starosty Makowskiego o każdej zmianie adresu zarówno
Państwa jako stron postępowania, jak i ewentualnie ustanowionych pełnomocników. W
przypadku zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.
Zgodnie z treścią art. 10 Kpa strony mogą brać czynny udział w każdym stadium
postępowania administracyjnego, składać wyjaśnienia oraz wnioski dowodowe.
Starosta Makowski informuje, że nie jest możliwe rozpatrzenie ww. sprawy w
terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 23 ze zm.), z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy zgodnie z art. 7 i
77 § 1 oraz art. 80 Kpa oraz skomplikowany charakter sprawy.
Działając na podstawie art. 36 § 2 Kpa Starosta Makowski przewiduje, że rozpatrzenie
sprawy nastąpi do dnia 31 marca 2017 r.
Otrzymują:
1/ Wójt Gminy Rzewnie
z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy na okres 14 dni i odesłanie 1 egz.
zawiadomienia ze wskazaniem daty ogłoszenia.

2/ Sołtys wsi Bindużka
gm. Rzewnie
z prośbą o zapoznanie mieszkańców
w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości.
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4/
5/
6/

Zofia Samsel
Jarosław Świderski
Agnieszka Karczewska
a/a

