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Sokółka,

dnia 17 września 2018 r.

GKN-11.6622.4.2018.KC

OBWIESZCZENIE -

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu
późn.
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Burmistrza Suchowoli znak GGN.6876.1.2018
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OTRZYMUJĄ:

1.
2.

Zarząd Spółki dla zagospodarowania
Sołtys wsi Kopciówka

3.
4.

Leszek Kamy 16-150 Suchowola, Kopciówka 7 - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
Burmistrz Suchowoli, 16-150 Suchowola, Pt. Kościuszki 5 - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sokółce

5.

a/a.

wspólnoty gruntowej wsi Kopciówka

POUCZENIE: •
1.
Na podstawie art. 1O § 1 Kodeksu postępowania adm inistrac~nego stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebł'anych
dowodów I materiałów oraz zgloszonych żądań.
2.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania admlni strac~nego w toku postępowania strony oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy
maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
Zgodnie z art. 41 § 2 Kodeksu postępowania admlnlstrac~nego w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 Kodeksu,
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
3.
Zgodnie z art. 41 § 4 Kodeksu postępowania adm lnistrac~nego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli
nie ustanowiła pehomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do
doręczeń .

4.
5.
6.

7.
8.

Sprawę

Stosownie do art. 41 § 5 Kodeksu postępowania admin lstrac~nego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla
tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia . Stronę należy o tym poucz)Ć przy pierwszym doręczen iu .
Poucza się o możliwości zleżenia odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie oraz o możliwości zleżenia w~aśnień na piśmie .
Zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu postępowania administrac~nego pełnomocnikiem strony może b)Ć osoba f1Zyczna posiadająca zdolność
do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo powinno b)Ć udzielone na piśmie lub zgloszone do protokołu . Pelnomocnik dołącza do akt or~ inal lub urzędowo
poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat. radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić
odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy Innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej
może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Pelnomocnik wraz z pelnomocnlctwem składa dowód
uiszczenia opiaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa .
Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.
Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się tylko pełnomocnikowi . Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników. doręcza się
pisma 1)4ko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pefl<>mocnika.

prowadzi: Krystyna Czajkowska, tel. 85 71 1 08 46
e- mail: krystyna.czajkowska@sokolka- powiat.pl, pokój 68, li p i ętro godz. :7:30- 15:30

