Warszawa, 20 grudnia 2019 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI
WG-IV.7511.4.2019.NB

Zawiadomienie
Działając zgodnie z przepisami art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), niniejszym
informuję, że w sprawie dotyczącej rozpatrzenia odwołań wniesionych przez Panią Alinę
Gruszczyńską oraz Panią Krystynę i Mieczysława Koselskich od decyzji Starosty Przysuskiego z dnia
22 sierpnia 2019 r. znak: GK.6622.189.2019 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Hucisko,
gmina Przysucha, został zgromadzony dodatkowy materiał dowodowy, tj. protokoły z oględzin
w terenie w zakresie wniesionych odwołań.
W związku z powyższym strony postępowania mają prawo do zapoznania się z aktami
sprawy oraz zgłaszania uwag i wniosków, a do czasu wydania decyzji, do przedkładania nowych
dokumentów, które mogą mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.
Z aktami sprawy można się zapoznać w terminie do 10 stycznia 2020 r., w miejscu
i w godzinach ustalonych wcześniej z osobą prowadzącą sprawę Panią Natalią Bogdanowską
tel. (29) 746 62 18.
Mając powyższe na uwadze, informuję, że termin rozpatrzenia niniejszej sprawy został
przełożony do dnia 20 stycznia 2020 r.
Z up. Wojewody Mazowieckiego
Katarzyna Rzeszotarska
Kierownik Oddziału Orzecznictwa

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