Wieruszów, dnia 6 lutego 2018 r.
GN.6821.1.9.2017

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017, poz. 1257, ze zm.)
STAROSTA WIERUSZOWSKI
zawiadamia,
że zostaje wszczęte na wniosek Energii – Operator S.A.. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wszczęto postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze
decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w
ewidencji gruntów jako właściciel przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest nieżyjąca
Łucja Mieszała c. Józefa i Zofii na podstawie aktu własności ziemi ON 451/2892/2599/74),
oznaczonej jako dz. nr 1648 o pow. 0,0321 ha oraz dz. nr 1650 o pow. 0,0593 ha, położonej
w obrębie Węglewice, gm. Galewice, poprzez zezwolenie na czasowe zajęcie części
nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii
napowietrznej SN-15 kV w Węglewicach, gm. Galewice.
Zgodnie z art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym podaje się do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach gazety „Dziennik Gazeta Prawna”
w dniu 21 listopada 2017 r.., w Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym oraz na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje
wszczęciem niniejszego postępowania.
Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego,
uprzejmie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia
strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym.
Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, pokój nr 5 w godzinach od 730
do 1530.
Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Wieruszowie i Urzędu Gminy w Galewicach oraz w BiP i na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o
czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne Teltor – Pol Północ S.A
. ul. Śnieżna 1
80-554 Gdańsk

2. Gmina Galewice
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na
tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia
3. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na
tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej, w BIP Starostwa Powiatowego
na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie ogłoszenia.
4. A/a

Wieruszów, dnia 6 lutego 2018 r.
GN.6821.1.11.2017

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017, poz. 1257, ze zm.)
STAROSTA WIERUSZOWSKI
zawiadamia,
że zostaje wszczęte na wniosek Energii – Operator S.A.. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wszczęto postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze
decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w
ewidencji gruntów jako właściciel przedmiotowej nieruchomości ujawniony jest nieżyjący
Józef Różański, na podstawie aktu własności ziemi ON 451/2892/2599/74), oznaczonej jako
dz. nr 460 o pow. 0,2094 ha oraz dz. nr 564 o pow. 0,2373 ha, położonej w obrębie
Węglewice, gm. Galewice, poprzez zezwolenie na czasowe zajęcie części nieruchomości w
celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV
w Węglewicach, gm. Galewice.
Zgodnie z art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym podaje się do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach gazety „Dziennik Gazeta Prawna”
w dniu 21 listopada 2017 r.., w Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym oraz na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje
wszczęciem niniejszego postępowania.
Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego,
uprzejmie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia
strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym.
Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro,
pokój nr 21 w godzinach od 730 do 1530.
Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Wieruszowie i Urzędu Gminy w Galewicach oraz w BiP i na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o
czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne Teltor – Pol Północ S.A
. ul. Śnieżna 1
80-554 Gdańsk

2. Gmina Galewice
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na
tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia
3. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na
tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej, w BIP Starostwa Powiatowego
na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie ogłoszenia.

Wieruszów, dnia 6 lutego 2018 r.
GN.6821.1.12.2017

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017, poz. 1257, ze zm.)
STAROSTA WIERUSZOWSKI
zawiadamia,
że zostaje wszczęte na wniosek Energii – Operator S.A.. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wszczęto postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze
decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w
ewidencji gruntów jako właściciel przedmiotowej nieruchomości ujawniony jest nieżyjący
Józef Jakubowski na podstawie aktu własności ziemi ON 451/2892/2599/74), oznaczonej jako
dz. nr 365 o pow. 0,1025 ha, dz. nr 471 o pow. 0,1660 ha, dz. nr 555 o pow0,6450 ha
położonej w obrębie Węglewice, gm. Galewice, poprzez zezwolenie na czasowe zajęcie
części nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii
napowietrznej SN-15 kV w Węglewicach, gm. Galewice.
Zgodnie z art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym podaje się do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach gazety „Dziennik Gazeta Prawna”
w dniu 21 listopada 2017 r.., w Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym oraz na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje
wszczęciem niniejszego postępowania.
Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego,
uprzejmie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia
strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym.
Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro,
pokój nr 21 w godzinach od 730 do 1530.
Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Wieruszowie i Urzędu Gminy w Galewicach oraz w BiP i na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o
czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne Teltor – Pol Północ S.A
. ul. Śnieżna 1
80-554 Gdańsk

2. Gmina Galewice
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na
tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia
3. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na
tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej, w BIP Starostwa Powiatowego
na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie ogłoszenia.
4. A/a

Wieruszów, dnia 6 lutego 2018 r.
GN.6821.1.13.2017

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017, poz. 1257, ze zm.)
STAROSTA WIERUSZOWSKI
zawiadamia,
że zostaje wszczęte na wniosek Energii – Operator S.A.. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wszczęto postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze
decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w
ewidencji gruntów jako właściciel przedmiotowej nieruchomości ujawniony jest nieżyjący
Jan Zawierta na podstawie aktu własności ziemi ON 451/2892/2599/74), oznaczonej jako dz.
nr 393 o pow. 0,5204 ha oraz dz. nr 645 o pow. 0,1114 ha, położonej w obrębie Węglewice,
gm. Galewice, poprzez zezwolenie na czasowe zajęcie części nieruchomości w celu
wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV w
Węglewicach, gm. Galewice.
Zgodnie z art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym podaje się do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach gazety „Dziennik Gazeta Prawna”
w dniu 21 listopada 2017 r.., w Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym oraz na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje
wszczęciem niniejszego postępowania.
Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego,
uprzejmie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia
strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym.
Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro,
pokój nr 21 w godzinach od 730 do 1530.
Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Wieruszowie i Urzędu Gminy w Galewicach oraz w BiP i na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o
czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne Teltor – Pol Północ S.A
. ul. Śnieżna 1
80-554 Gdańsk

2. Gmina Galewice
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na
tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia
3. Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na
tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej, w BIP Starostwa Powiatowego
na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie ogłoszenia.
4. A/a

Wieruszów, dnia 6 lutego 2018 r.
GN.6821.1.14.2017

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017, poz. 1257, ze zm.)
STAROSTA WIERUSZOWSKI
zawiadamia,
że zostaje wszczęte na wniosek Energii – Operator S.A.. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wszczęto postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze
decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w
ewidencji gruntów jako właściciel przedmiotowej nieruchomości ujawniony jest nieżyjący
Antoni Woźniak na podstawie aktu własności ziemi ON 451/2892/2599/74), oznaczonej jako
dz. nr 591 o pow. 0,4362 ha oraz dz. nr 593 o pow. 0,2000 ha, położonej w obrębie
Węglewice, gm. Galewice, poprzez zezwolenie na czasowe zajęcie części nieruchomości w
celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV
w Węglewicach, gm. Galewice.
Zgodnie z art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym podaje się do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach gazety „Dziennik Gazeta Prawna”
w dniu 21 listopada 2017 r.., w Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym oraz na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje
wszczęciem niniejszego postępowania.
Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego,
uprzejmie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia
strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym.
Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro,
pokój nr 21 w godzinach od 730 do 1530.
Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Wieruszowie i Urzędu Gminy w Galewicach oraz w BiP i na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o
czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne Teltor – Pol Północ S.A
. ul. Śnieżna 1
80-554 Gdańsk

2. Gmina Galewice
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na
tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia
3. Wydział Organizacyjny w/m
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na
tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej, bip” Starostwa Powiatowego na
okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie ogłoszenia.
4. A/a

Wieruszów, dnia 6 lutego 2018 r.
GN.6821.1.15.2017

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017, poz. 1257, ze zm.)
STAROSTA WIERUSZOWSKI
zawiadamia,
że zostaje wszczęte na wniosek Energii – Operator S.A.. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wszczęto postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze
decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (w
ewidencji gruntów jako właściciel przedmiotowej nieruchomości ujawniony jest nieżyjący
Antoni Augustyniak na podstawie aktu własności ziemi ON 451/2892/2599/74), oznaczonej
jako dz. nr 2547 o pow. 0,0444 ha oraz dz. nr 2548 o pow. 0,0409 ha, położonej w obrębie
Węglewice, gm. Galewice, poprzez zezwolenie na czasowe zajęcie części nieruchomości w
celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV
w Węglewicach, gm. Galewice.
Zgodnie z art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym podaje się do publicznej wiadomości.
Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach gazety „Dziennik Gazeta Prawna”
w dniu 21 listopada 2017 r.., w Ilustrowanym Tygodniku Powiatowym oraz na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje
wszczęciem niniejszego postępowania.
Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego,
uprzejmie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia
strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i całym zebranym materiałem dowodowym.
Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Kopernika 2, III piętro,
pokój nr 21 w godzinach od 730 do 1530.
Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Wieruszowie i Urzędu Gminy w Galewicach oraz w BiP i na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o
czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne Teltor – Pol Północ S.A
. ul. Śnieżna 1
80-554 Gdańsk

2. Gmina Galewice
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na
tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia
3. Wydział Organizacyjny w/m
- celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa (wywieszenie na
tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej, bip” Starostwa Powiatowego na
okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie ogłoszenia.
4. A/a

