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STAROSTA PARCZEWSKI               Parczew, dnia 15 listopada 2022 r. 

GN-III.6821.17.03.2022.MK 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek 

Gminy Milanów dotyczącym ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 442/1 o 

powierzchni 0,16 ha i nr 624 o powierzchni 0,35 ha z obrębu ewidencyjnego nr 0004 Kopina, 

jednostka ewidencyjna 061303_2 Milanów, powiat parczewski, województwo lubelskie 

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000) Starosta Parczewski zawiadamia, że został 

zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji. 

 Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji 

publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji do umożliwienia stronom 

wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony 

mogą zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami oraz składać ewentualne pisemne 

wyjaśnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w wyżej określonym terminie od godz.7³°-15³° 

w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Parczewie ul. Wojska Polskiego 21. tel. 83 3551591. 

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 K. p. a. – w toku postępowania strony 

oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 

publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie 

zaniedbania obowiązku określonego w § 1 K.p.a. doręczenie pisma pod dotychczasowym 

adresem ma skutek prawny (§2). 

Zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Parczewie dnia 15 listopada 2022 r. i zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. termin 

zapoznania się ze zgromadzonym materiałem upływa po 14 dniach od daty zamieszczenia. 

 

Z up. STAROSTY 

Katarzyna Kostyła  
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami 

 

 

Otrzymują: 

1. Biuletyn Informacji Publicznej i Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w 

Parczewie 

2. Biuletyn Informacji Publicznej i Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Milanowie 

3. Wójt Gminy Milanów 

4. a/a 


