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ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 10 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256) strony mogą zapoznać się, wypowiedzieć
oraz zgłosić uwagi lub żądania w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma w siedzibie
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Sztumie przy
ul. Mickiewicza 39b, w godzinach urzędowania, tj. od 730 do 1530 w sprawie zajęcia
czasowego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 30/11
położonej w obrębie Nowy Targ, gmina Stary Targ zgodnie z art. 124a oraz 124b ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn.
zm.).
Starosta Sztumski informuje, że zgodnie z art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) – w okresie stanu zagrożenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych w postępowaniach
administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Jednakże czynności dokonane w celu wykonywania uprawnienia lub obowiązku w okresie
wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, są skuteczne (art. 15 zzr ust.
5 ww. ustawy).
W związku z powyższym, jeżeli Państwa wolą jest aby Starosta Sztumski nie wydał decyzji
w niniejszej sprawie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19, proszę o poinformowanie nas w formie: pisemnej,
e-mailowej na adres: geodezja@powiatsztumski.pl lub za pośrednictwem e-PUAP w ww.
terminie.
W przypadku chęci zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym
w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzenia się, strona będzie mogła skorzystać ze
swojego prawa w terminie określonym powyżej. Bieg terminu rozpocznie się wówczas
z dniem ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Do tego czasu
decyzja w sprawie nie zostanie wydana.
Uwzględniając interes stron, którym zależy na wydaniu decyzji informuję, że jeśli chęć
zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w sprawie przed jej
rozstrzygnięciem nie zostanie zgłoszona przez żadną ze stron we wskazanym terminie,
w jeden z opisanych wyżej sposobów, to decyzja w sprawie zostanie wydana niezwłocznie,
na podstawie zgromadzonych dowodów.
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Jednocześnie informujemy, że z uwagi na stan epidemii i podjęte działania, mające na celu
powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ryzyko zakażenia,
ograniczona została możliwość osobistego stawiennictwa w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie. Wszelkie
dokumenty lub wnioski można składać w budynku Starostwa przy ul. Mickiewicza 31
w Sztumie. Ponadto kontakt z pracownikami możliwy jest za pośrednictwem Internetu na
adres e-mail: geodezja@powiatsztumski.pl lub pod numerem telefonu 55 267 74 86.
Mając powyższe na uwadze zawiadamiam, na podstawie art. 36 § Kpa, że wyznaczam
termin zakończenia sprawy na 30 czerwca 2020r.
POUCZENIE
Jednocześnie informuje się o możliwości wniesienia przez Stronę ponaglenia, o którym mowa w art. 37 § 1
Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z:
- niezałatwieniem sprawy przez organ w terminie wyznaczonym w art. 32 Kpa lub przepisach szczególnych
(bezczynność).
- prowadzeniem postępowania przez organ w sposób dłuższy niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
Ponadto ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i należy je wnieść do organu wyższego stopnia (Wojewoda
Pomorski) za pośrednictwem organu prowadzącego sprawę tj. Starosty Sztumskiego.
Dodatkowo informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu zamieszkania, w tym adresu
elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek
prawny 9 art. 41 Kpa).
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