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Sokółka,

dnia 04 kwietnia 2019 r.

GKN-11.6622.8.2019.KC

OBWIESZCZENIE -

ZAWIADOMl"ENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu
powania administracyjnego ( t. j. Dz.U.2018.2096, z
wniosek

Zarządu Spółki

wszczęte

postępowanie

późn.

zm.) z a w i ad am i am,

dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Wólka
administracyjne w sprawie zatwierdzenia statutu

zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Wólka

położonej

postę
że

na

zostało

Spółki

dla

w obrębie Biele Suchowolskie

jednostka ewidencyjna Suchowola-obszar wiejski, powiat sokólski.
Na podstawie art.1 O§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że
w w/w sprawie

została

zebrana

całość

dowodów i

materiałów

na podstawie, których zostanie

wydana decyzja.
związku

W

piętro

li

powyższym

zainteresowane strony w terminie 7 dni od daty otrzymania

mogą zapoznać się

niniejszego pisma
Urzędzie,

z

ze zgromadzonym

materiałem

dowodowym w tut.

pok. 68- tel. 857110846.

Niniejsze obwieszczenie - zawiadomienie zostaje
oraz podane do

wiadomości

doręczone Zarządowi Spółki

poprzez wywieszenie na tablicy

Wólce, w Starostwie Powiatowym w

Sokółce,

w

Urzędzie

ogłoszeń Sołectwa

Miejskim w Suchowoli oraz

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Zgodnie z

regulacją

art. 49 Kpa zawiadomienie

lub inny sposób zwyczajowo
dnia publicznego
Nie

bądź doręczenie

przyjęty uważa się

za dokonane po

zgłoszenie

3.
4.
5.

Zarząd Spółki

uwag, ani

żądań

w

wyżej

14 dni od

wymienionym terminie nie

dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Wólka - (3 egz.)
wsi Wólka - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni
16-150 Suchowola, Wólka 6
Burmistrz Suchowoli - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni
16-150 Suchowola , Pl. Kościuszki 5
Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sokółce
a/a.
Sołtys

upływie

ogłoszenia.

OTRZYMUJĄ:

1.

Sokółce.

przez obwieszczenie

wstrzymuje wydania decyzji.

2.

w

POUCZENIE:
1.
Na podstawie art.1O § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo wypowiedzenia s ię co do zebranych
dowodów i materi ałów oraz zgłoszonych żądań .
2.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 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 postępowan i a administracyjnego w razie zaniedbania obowiązk u określonego w art. 41 § 1 Kodeksu,
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
3.
Zgodnie z art. 41 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zam i eszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą. j eżel i
nie ustanowiła pełnomocnika 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 administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla
tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu .
Poucza s i ę o możliwości złożenia odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie oraz o możliwości złożenia wyjaśnień na piśmie .
Zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu postępowan i a administracyjnego pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdo ln ość
do czynności prawnych .
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu . Pełnomocnik dołącza do akt oryginał 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. Pełnomocnik wraz z pełnomocnictwem składa dowód
uiszczenia opłaty 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 tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika .

prowadzi : Krystyna Czajkowska, tel. 85 711 08 46
e- mail : krystyna.czajkowska@sokolka-powiat.pl,pokój 68, li piętro godz. :7:30-15 :30

