Powiat Otwocki
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Komunardów 10, 05 - 402 Otwock
tel. (22) 600 7 105 wew. 185

www.powiat-otwocki.pl
nieruchomosci@powiat-otwocki.pl

GN.6821.3.29.2016.AN(KP)

Otwock, dn.

października 2022 r.

wg rozdzielnika
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), Starosta Otwocki, wykonujący
zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że zostały zgromadzone materiały i
dowody niezbędne do wydania decyzji w sprawie z wniosków osób uprawnionych,
złożonych w wyznaczonym terminie do 31 października 2020 r., o ustalenie na podstawie
art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntówvch (tekst
jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 140) w drodze decyzji administracyjnej, wykazu uprawnionych do
udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Ponurzyca gm. Celestynów, wykazu obszaru
gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we
wspólnocie, w skład której wchodzi działka ew. nr 1060 obr. Ponurzyca o łącznej pow. 5,3100
ha w oparciu o art. 6a w/w ustawy.
Strona może uzupełniać zebrany materiał w sprawie, zapoznać się z dokumentami
oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty w siedzibie Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów
10 (wejście D, pokój nr 26) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.
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Otrzymują:
1.
Wójt Gminy Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
(z prośbą o imjiuieszenie na tablicy
ogłoszeń na okres 14 i odesłanie 1 egz.) 2 egz.
2.
Sołtys wsi Ponurzyca
Wojciech Soszyński
Ponurzyca 50 B
05-430 Celestynów
(z prośbą o zapoznanie mieszkańców
w sposób zwyczajcnoo przyjęty zv danej miejscowości)
3.
Strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika
^
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Sprawę prowadzi: Katarzyna Pątek (inspektor) tel. (22) 600 7 185 , e-mail: kpatek@ powiat-otwocki.pl
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Administratorem danych osoboimych jest S tarosta P ow ia tu O tw ockiego. Przetwarzamy Państioa 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 szooich danych oraz prnioo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i zaniesienia
sprzeciwu, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji znajdą Państwo w siedzibie Administratora i
na stronie h ttps://w w w .bip.pow iat-otw ocki.pl w zakładce RODO.
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