Pabianice, dnia 21 października 2020 r.
GG.6820.19.2016

Zawiadomienie z art. 10 K.p.a. oraz przedłużenie terminu

W związku z toczącym się przed Starostą Pabianickim postępowaniem
administracyjnym dotyczącym ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie
gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości
przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Kazimierz, gmina Lutomiersk,
oznaczonej w obrębie 13 Kazimierz jako działki nr: 91, 109, 135, 149, 210, 212, 243, 245, 415,
439, 466, 502/2, 562/1, 562/2, 734 o łącznej powierzchni 78,3070 ha oraz w obrębie 14
Lutomiersk jako działka nr 7 o powierzchni 0,4784 ha informuję, że zgromadzony materiał
dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) informuję,
że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją
znajdującą się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 (budynek C, I piętro, pokój 103 w godzinach: pon., śr., czw.
8.00 – 16.00, wt. 8.00 – 17.00, pt. 8.00 – 15.00) oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej
ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego
zawiadomienia.
Możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się
w sprawie przed jej rozstrzygnięciem jest prawem, nie zaś obowiązkiem strony. W celu
skorzystania z powyższego prawa należy wcześniej umówić wizytę telefonicznie
z pracownikiem w/w Wydziału prowadzącym przedmiotową sprawę (numer telefonu:
042 225-40-60).
Z uwagi na konieczność dotrzymania terminu umożliwiającego wypowiedzenie się co
do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, stosownie do treści art. 36 § 1
K.p.a. wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 23 listopada 2020 r.
Z up. STAROSTY
/-/Anna Dobrosz
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
Otrzymują:
1. Dariusz Czołczyński
2. Maria Kowalska
3. Wójt Gminy Lutomiersk
(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lutomiersku)
4. Sołtys wsi Kazimierz
(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kazimierz)

