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STAROSTA NOWOTARSKI

Nasz znak: SLW.661.26.2016
Nowy Targ, dnia 29 maja 2018r

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wniosku
z 1984r. o scalenie gruntów wsi Lipnica VWelka, jednostka ewidencyjna Lipnica Wielka
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) stronom przysługuje prawo do zapoznania się z wszystkimi
aktami sprawy, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań. W związku z tym wyznacza się 7 dniowy termin, liczony od dnia zawiadomienia
stron postępowania, na skorzystanie z praw określonych w art. 10 Kpa.

Dokumentacja sprawy jest do wglądu w siedzibie w budynku Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu przy przy ul. BolesławaWstydliwego 14, w pok. 3.16, II piętro, codziennie
od poniedzialkudo piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Stosownie do art. 49 5 1 ustawy z dnia 14 czenrvca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) powyższe zawiadomienie podlega
wywieszeniu na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej, sołectw w Lipnicy
Wielkiej i Kiczorach, Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Zgodnie z art.49
@ 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
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1) Stosownie do art. 32-33 Kpa Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter
czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba szczna
posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pelnomocnictwopowinno być udzielone na piśmie, w
formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu
elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profi/em zaufanym ePUAP. Pełnomocnik dołącza do akt oryginal lub urzędowo
poświadczony odpis pełnomocnictwa.
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