
Sk ierniewice, dnia g,i stycznia 20 19r. 

Według rozdzielnika 

W związku z prowadzonym po stępowani em adm ini stracyjnym w sprawie uznania 
nieruchomości oznaczonej w ewidencj i gruntów i budynków jako dz i ałka 201 /3 o powierzchni 
7,13ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Paplin, gmina Kowiesy, za wspólnotę gruntową oraz 
ustalenia wykazu uprawnionych do udziału vve wspó lnocie oraz wykazu gospodarstw rolnych 
przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie wg stanu 
nieruchomości ist111ejącego w dniu 05 lipca l 963 r., zgodnie z przepisami ustawy 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych - in form uj ę, że do Wójta Gm iny Kowiesy 
skierowano pismo o udzielenie informacj i nt. przedmi otowej nieruchomości. 

W oczekiwaniu na odpowi ed ź, zgod ni e z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks pos tępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 I 8 r. poz. 2096 z późn. zm.), 
zawiadamiam o ,,vyznaczeniu nowego terminu za ł atwieni a sprawy do dnia 29 marca 20 19r. 

Pouczeni e: zgodnie z art. 37 Kpa, stro nie s łuży prawo cło wniesienia ponaglenia, j eże li 
nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczegó lnych ani 
w terminie wskazanym zgodni e z art . 36 § I lub postępowanie jest prowadzone dłużej ni ż jest to 
niezbędne do za·latwienia sprawy. 
Ponaglenie - wraz z uzasadnieniem - wnosi s i ę (w dwóch egzemplarzach) do Wojewody 
Łódzkiego za pośrednictwem organu prowaclzqcego postępowanie. 
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(D Wójt Gminy Kowiesy 
(celem za111ieszczenia na okres I./ dni na tablicy oglos::::e11 orce li' Biuletynie lnfo r/7/acj i P11blicznej 
Gminy, po tym okresie prosi111y o pr::::es /011ie i1!fćm11ocji o okresie 11 1ywieszenio). 

2. Sołtys wsi Paplin- P. Zbi gniew Niewczas 
(z prośbą o zapoznanie 111ies::::kw1có1 11 11 • s11os11b ::::wyc::::ajo1l'o przyjr; ty 111 dan ej 111iejscowo!.ci) 

3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa w/m 
4. Tablica ogloszeó Starostwa w/m 
5. a/a. 
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