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ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 89 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23 / oraz mając na uwadze art. 1 i art. 8a i 8b
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 703/, w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym o ustalenie,
które nieruchomości stanowią Wspólnotę gruntową wsi Brzóze Duże gmina Rzewnie
zawiadamiam o terminie rozprawy administracyjnej,
która odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 1000 w budynku Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Makowie
Mazowieckim, ul. Mickiewicza 30, pokój nr 24, w sprawie ustalenia :
1. które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Brzóze Duże gmina Rzewnie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W związku z powyższym wzywam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w
rozprawie administracyjnej, wypowiedzenia się w sprawie faktów znanych z przeszłości oraz
do ewentualnego przedłożenia posiadanych dokumentów, mogących świadczyć, iż
przedmiotowe grunty mogły stanowić wspólnotę gruntową wsi Brzóze Duże na dzień wejścia
w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Jednocześnie na podstawie art.36 Kpa zawiadamiam, że ze względu na zbyt
skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność pozyskania niezbędnego materiału
dowodowego, iż rozpatrzenie wniosku nie może być załatwione w terminie wcześniej
wyznaczonym. Nowy termin załatwienia wniosku ustala się do dnia 30 czerwca 2017 roku.

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 Brzóze Duże
gm. Rzewnie
z prośbą o zapoznanie mieszkańców
w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości.
3/ Ryszard Szymaniak
4/ Aleksandra Mengarda
5/ Henryka Mengarda
6/ Janusz Żebrowski
7/ Andrzej Fijał
8/ a/a
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