Toruń, /ICJ stycznia 2022 r.
WSPN.DT.7581.7.2021.MC

ZAWIADOMIENIE

W związku z toczącym się przed Wojewodą Kuj awsko-Po morskim postępowaniem
w sprawie zwrotu udziału w części nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul.
Jagiellońskiej w obrębie 0192, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami: nr 232/3, 232/7,
232/1 i 97/1 zawiadamiam, że na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. póz. 735 ze zm.) rozpatrzenie odwołania

od decyzji Starosty Mogileńskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. znak: GB.6821.3.2020.2021
nastąpi do 30 czerwca 2022 r.
Zgodnie żart. 36 § l kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie
określonym w art. 35 § 3 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony,
podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając
o prawie do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Mając powyższe na uwadze wyjaśniam, że powodem niezałatwienia sprawy w terminie
jest konieczność analizy obszernego materiału dowodowego.
Zgodnie z art. 49 § l kpa jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie
publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej
w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Natomiast zgodnie
z art. 49 § 2 dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego
obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne
publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Natomiast zgodnie z art. 49a kpa poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ
może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji
publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § l, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż
dwadzieścia stron, co ma miejsce w niniejszej sprawie. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie
uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się
przepis art. 49 § 2.
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