STAROSTA PRZASNYSKI
Przasnysz, dnia 10 listopada 2020 roku
RGN.6821.4.4.2020

ZAWIADOMIENIE
Starosta Przasnyski na podstawie art. 10 § 1, art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego - k.p.a. (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze
zm.)
zawiadamia
że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy
Krasne, dotyczącej wydania decyzji ustalającej, że nieruchomość położona w obrębie 0003
Pęczki-Kozłowo, gmina Krasne, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
108 o pow. 0,6053 ha, stanowi mienie gromadzkie - obecnie mienie gminne.
W związku z powyższym strony postępowania mają prawo wypowiedzieć się co do
zebranych dowodów, materiałów i po zapoznaniu się z w/w dokumentami mogą zgłaszać
uwagi, wnioski, dodatkowe wyjaśnienia przed wydaniem decyzji w terminie 10 dni od daty
otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Prosi się również Sołtysa wsi Pęczki-Kozłowo o powiadomienie mieszkańców wsi
0 przysługujących im prawach w sposób zwyczajowo przyjęty w tej miejscowości.
Informację o powiadomieniu mieszkańców należy przekazać do tut. Starostwa.
Ponadto prosi się Wójta Gminy Krasne o podanie niniejszego zawiadomienia do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14 dni oraz
opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasne. Po upływie w/w terminu
prosi się o odesłanie do tut. Starostwa zawiadomienia wraz z potwierdzeniem wywieszenia.
Informuje się, że zawiadomienie o toczącym się postępowaniu zostanie wywieszone
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na okres 14 dni oraz opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Zgodnie z art. 41 k.p.a., w to k u postępowania strony oraz ich przedstawiciele
1 pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego obowiązku,
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Informuję, że wszelkie wyjaśnienia i informacje dotyczące powyższej sprawy uzyskają
Państwo w pokoju nr 35 w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, z siedzibą przy ul. Sw. St.

Kostki 5, w godzinach urzędowania, tj. pon., śr. - pt. w godzinach od 7~ do 15— oraz wt. od
do id®, tel. 29-752-22-70, wew.218.

Otrzymują:
1. Pani Katarzyna Maciejewska
Sołtys wsi Pęczki-Kozłowo
06-408 Krasne
2. Wójt Gminy Krasne
ul. Mickiewicza
06-408 Krasne
3. a /a

Z up.

OSTY

ink. /ytria~Czai>ssta
Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami

Sporządziła: Aleksandra Śmigielska
tel. (029) 752 22 70 wew. 218

Klauzula Informacyjna Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Przasnyski, dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św.
Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 22 70, e-mail: starostwo ¿7powiat-przasnvsz.pl. Przetwarzamy Państwa dane osobowe
wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w
interesie publicznym. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
Pełna treść Obowiązku Informacyjnego dostępna jest na stronie https://www.powiat-przasnvsz.pl/pl/

