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Zawiadomienie
Na podstawie art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej: K.p.a.)
zawiadamiam, że sprawa dotycząca rozpatrzenia odwołań wniesionych przez Pana Romana
Markiewicza oraz Panią Beatę Markiewicz od decyzji Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 sierpnia
2019 r. znak: GN.6622.1.2018.2019 umarzającej postępowanie scaleniowe gruntów położonych
w kompleksie przy ul. Leśnej w mieście Szydłowiec, nie może być zakończona w ustawowym
terminie. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy do chwili obecnej nie zakończono
postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie wskazuję, że przewidywany termin rozpatrzenia sprawy ustala się do dnia
23 grudnia 2019 r.
Zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a. strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ
rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 K.p.a. lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a. (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego na adres pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
Ponadto informuję, iż stosownie do art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić
organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny (art. 41 § 2 Kpa).
Z up. Wojewody Mazowieckiego
Sebastian Bała
Koordynator Wydziału Geodezji
(pismo podpisane elektronicznie)

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie www.mazowieckie.pl w zakładce ochrona.

Otrzymują:
1. Roman Markiewicz
2. Beata Markiewicz
3. Pozostałe strony (uczestnicy scalenia) w drodze publicznego obwieszczenia poprzez
wywieszenie niniejszego zawiadomienia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Szydłowiec oraz Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Z chwilą upływu terminu,
o którym mowa powyżej, niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczoną wszystkim
uczestnikom scalenia (art. 49 K.p.a.).
4. BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (http://bip.mazowieckie.pl) w zakładce Urząd
Wojewódzki – Zawiadomienia.

