STAROSTA JASIELSKI
38-200 JASŁO, Rynek 18
Jasło, dnia 8 kwietnia 2022 r.

GN.11.6821.3.1.2019

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się
ze zgromadzonym materiałem dowodowym

Na podstawie art. 10 § 1 i 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Starosta Jasielski informuje,
iż w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą
zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie uznania, czy nieruchomość
gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr: 678, 696, 921, 923,
925, 926 o łącznej powierzchni 39,05 ha, położona w miejscowości Łubienko, stanowi mienie

gromadzkie, a także wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów a także złożyć
dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie
do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Jaśle, ul. Rynek

18. Udostępnienie akt sprawy będzie się odbywać w obecności pracownika w lokalu Urzędu

tylko i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod numerem telefonu
134486479. Stawiennictwo w celu zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkowe.

Po upływie wyżej wskazanego terminu, jeżeli nie zostaną zgłoszone nowe żądania, istotne dla
prowadzonego postępowania lub przedstawione nowe okoliczności w sprawie, zostanie
wydana decyzja w przedmiocie prowadzonego postępowania.

Jednocześnie działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Starosta Jasielski

informuje, że w/w sprawa nie może zostać rozpatrzona w terminie przewidzianym w art. 35
Kodeksu postępowania administracyjnego. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia

31 maja 2022 r.

Przesunięcie terminu załatwienia sprawy związane jest z koniecznością szczegółowej

analizy zgromadzonego materiału dowodowego oraz koniecznością zapewnienia stronom
czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia

im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie

zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny (art. 41 § 1 i 2 Kpa).
Niniejsze zawiadomienie podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

w danej miejscowości oraz ogłasza poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Tarnowiec oraz w Starostwie Powiatowym w Jaśle na okres 14 dni oraz zamieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowiec oraz Starostwa Powiatowego
w Jaśle. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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