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Zawiadomienie 
 

 

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), 

w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu osób 

uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Jajkowice gm. 

Sadkowice oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i 

wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej zgodnie z  zapisami 

ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703).  

zawiadamiam, 

 

że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym 

we wcześniejszym piśmie i wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy 

do dnia 15 marca 2019 r. 

Ponadto informuję, iż na mocy przepisu art. 36 Kpa w związku z art. 37 Kpa 

na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie, przysługuje 

stronie prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego 

stopnia tj. do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Rawskiego. 

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.  

 

 
             Z   up.   STAROSTY 
 
               mgr Anna Ostalska 

  KIEROWNIK  ODDZIAŁU  GEODEZJI  
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 
 
 

 

Otrzymują: 
1. Wójt Gminy Sadkowice  

(celem zamieszczenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy, po tym czasie prosimy o przesłanie informacji o okresie wywieszenia) 

2. Sołtys wsi Jajkowice – Pan Witold Cichocki, zam. Jajkowice 6, 96-208 Lubania 

(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni, po tym czasie prosimy o przesłanie informacji 

o okresie wywieszenia) 

3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa  

4. Tablica ogłoszeń Starostwa w/m 

5. a/a 

http://www.powiatrawski.pl/
mailto:starostwo@powiatrawski.pl

		2019-02-28T15:21:56+0100




