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Sokółka,

dnia 18

października

2018 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 1O§ 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz.U.2017.1257, z

późn .

zm.) oraz art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie

gruntów z dnia 26 marca 1982 roku (t. j. Dz.U.2018.908)

Starosta Sokólski zawiadamia,
że została

zebrana

całość

dowodów i

materiałów

że

na podstawie, których zostanie

wydana decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wraz z

podziałem

wspólnoty gruntowej na obiekcie "OSTRÓWEK".
W

myśl

czynnego

art. 1O § 1 Kpa strony

udziału

możliwość

postępowania

w każdym stadium

wypowiedzenia

się

administracyjnego

postępowania

mają

prawo do

, a przed wydaniem decyzji

mają

materiałów

oraz

co do zebranych dowodów i

zgłoszonych żądań.

W

związku

doręczenia

z

powyższym

niniejszego pisma

zainteresowane strony w terminie 7 dni od daty
mogą zapoznać się

ze zgromadzonym

materiałem

dowodowym w tut. Urzędzie, li piętro pok. 68 - tel. 857110846 w godz. 800 - 1500 .

Pouczenie
Strony

mogą być

zawiadamiane o decyzjach i innych

przez obwieszenie lub inny zwyczajowo
jeżeli

przejęty

czynnościach

w danej

organów admi ·s acji publicznej

miejscowości

sposób publicznego ogłaszania ,

przepis szczególny tak stanowi.

Otrzymują:

Uczestnicy postępowania scaleniowego ( w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na okres 14 dni
na tablicach ogłoszeń Solectwa Ostrówek, Urzędu Miejskiego w Suchowoli, Starostwa Powiatowego w
Sokółce, w Biuletynie lnfonnacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokółce)
2. Sołtys wsi Ostrówek -celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni - 2 egz.
16-150 Suchowola, Ostrówek 5
3. Bunnistrz Suchowoli - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni - 2 egz.
16-150 Suchowola, Pl. Kościuszki 5
4. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, 15-688 Białystok, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8
5. a/a

1.

Sprawę

prowadzi: Krystyna Czaj kows ka, tel. 85 711 08 4 6, e- mail: krystyna.czajkowska@sokolka- powiat.pl
pokój 68, li piętro, godz.:7:30- 15: 30

