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Zawiadomienie 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 

czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) 

zawiadamiam że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji ustalającej 

czy nieruchomość położona w obrębie 0027-Lubomin, oznaczona w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka nr 177 o powierzchni 0,71 ha, stanowi Wspólnotę gruntową wsi 

Lubomin. Zebrany materiał nie daje podstaw do uznania, że powyższy grunt należy 

do wspólnoty gruntowej wsi Lubomin.  

W oparciu art. 79a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) na staroście spoczywa obowiązek 

wskazania przesłanek niespełnionych do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony, 

która może przedłożyć dodatkowe dowody, celem wykazania powyższych przesłanek. Mając 

na uwadze powyższe oraz art. 10 kpa, Starosta informuje o możliwości zapoznania się 

z materiałem dowodowym do dnia 31 maja 2021r. 

Wszelkie informacje związane z powyższą sprawą można uzyskać w Starostwie Powiatowym 

w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół do spraw Gospodarki Nieruchomościami, gdzie 

można również składać wyjaśnienia oraz dokumenty mające istotne znaczenie dla sprawy. 

Jednocześnie, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

z powodu COVID ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) 

i wynikającymi z tego obostrzeniami oraz ograniczeniami formalnymi i technicznymi, 

informuję, że dokumentacja postępowania, może zostać Państwu udostępniona w formie 

elektronicznej, po telefonicznym zgłoszeniu oraz mogą Państwo wnosić uwagi 

w przedmiotowej sprawie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ePUAP lub listownie na adres: Starostwo 

Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki. 
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