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Łódź, 19 czerwca 2018 r. 

 

GIK-II.7213.2.2018.TS 

 

Zawiadomienie 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie odwołania od decyzji Starosty 

Rawskiego z dnia 8 maja 2018 r. znak: GG.I.6625.1.2015.AM zatwierdzającej projekt 

scalenia gruntów części obrębu Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka, działając na podstawie 

art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o możliwości 

zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań w sprawie, przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w siedzibie Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Łódź, ul. Tuwima 

28, pokój nr 303, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach: 8:30 – 15:30, 

a we wtorki w godzinach: 9:30-16:30 w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego 

zawiadomienia. 

Informuję także o wynikającym z art. 41 k.p.a. obowiązku zawiadamiania organu 

prowadzącego postępowanie o każdej zmianie adresu przez strony, ich przedstawicieli 

i pełnomocników. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod 

dotychczasowym adresem uznane będzie za skuteczne. 

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a. przesuwam termin rozpatrzenia odwołania 

do dnia 31 lipca 2018 r. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy oraz 

konieczność zapewnienia stronom postępowania prawa do czynnego udziału w postępowaniu 

zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. 

 Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. informuję, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia 

w przypadku, gdy: 

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ani w  terminie 

wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność); 

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 

(przewlekłość). 

Stosownie do art. 37 § 2 k.p.a. wniesienie przez stronę postępowania 

administracyjnego ponaglenia wymaga jego uzasadnienia. 



 

  

Ponaglenie wnosi się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, 

ul. Wspólna 30, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie tj. Wojewody 

Łódzkiego, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 28. 

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 
 
 

Wojciech Dyakowski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego 
 
 
 
Sprawę prowadzi inspektor wojewódzki Tomasz Sadowski – nr tel. 42 664-18-74 
 
 

 

Otrzymują: 

1. Pan Tadeusz Kowalczyk 

2. Pani Barbara Kwapiś  

3. Pani Anna Popińska 

4. Pani Teresa Popińska 

5. Starosta Rawski – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 

6. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka – celem umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

7. Sołtys wsi Ścieki – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
 
 
 
 
Klauzula Informacyjna: 
 Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia                
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych             
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że: 
 1. Administratorem danych osobowych dotyczących niniejszej sprawy jest Wojewoda Łódzki             
     z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. 
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony danych: e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań administracyjnych lub       
                  skargowych, na podstawach prawnych wskazanych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. –  
                 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) oraz w ustawie z                  
                 dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.  
                 1257 ze zm.). 
 4. Odbiorcami danych osobowych, co wynika wprost z przepisów wskazanych w pkt.3, mogą  
                 być  strony postępowania administracyjnego oraz inni uczestnicy tego postępowania. 
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 6. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, to okres realizacji zadań 
     zawartych w ww. ustawach oraz przechowywania akt sprawy do czasu przekazania do  
                Archiwum  Państwowego. 
 7. Każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje żądanie dostępu do tych  



 

  

                 danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo   
                 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 8. Każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi  
                do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba, której dane dotyczą, jest 
      zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa prowadzenia     
                  postępowania. 
           10. Dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  
                 w tym profilowania. 


