Starostwo Powiatowe
w Sztumie
Sztum, dn. 09.11.2020 r.
GK.I.6852.10.2020.JD
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania
Administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256./ – Starosta Sztumski – informuje, że wszczyna
postępowanie w sprawie wydania decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z działki nr 6 o pow. 0,69 ha położonej w obrębie Uśnice, gmina Sztum zgodnie z art. 124a
i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 65 z późn.zm.).
Zgodnie z art. 10 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 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 dnia otrzymania niniejszego pisma w siedzibie
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Sztumie przy
ul. Mickiewicza 39b, w godzinach urzędowania tj. 730 do 1530 . Nie zapoznanie się w ww.
terminie z dokumentacją traktowane będzie jako brak sprzeciwu do podmiotu sprawy.
Uwaga: ze względu na ogłoszony stan epidemii budynek Wydziału Geodezji dostępny jest
tylko dla pracowników. 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 geodezja@powiatsztumski.pl lub pod telefonem
55 267 74 86.
POUCZENIE
Jednocześnie informuje się o możliwości wniesienia przez Stronę ponaglenia, o którym mowa w art. 37 § 1
Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z:
- nie załatwieniem sprawy przez organ w terminie wyznaczonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych
( bezczynność).
- prowadzenie 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 (Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Gdańsku ul,. Podwale Przedmiejskie 30) 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).

Otrzymują:

1.

Małgorzata Bryćko – Krauza PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne ul. Kazimierza Deyny 10, 83 – 034 Trąbki Małe – pełnomocnik
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie.
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Strony postępowania wg rozdzielnika
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Opr. Jas Danuta tel. 55 267 74 86
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