Białystok, 25 września 2020 r.

WOJEWODA PODLASKI
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
GK-II.7511.1.2020.KP

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – dalej „k.p.a.” zawiadamiam, że wnioskiem
z dnia 4 kwietnia 2020 r. Jana Solki reprezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Solkę zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 10 marca
1964 r., znak sprawy (brak danych) w sprawie uznania nieruchomości gruntowych za podlegające
zagospodarowaniu w myśl ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych.
Powyższa decyzja dotyczyła nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową mieszkańców
wsi Starczewice gm. Korczew, położonych m.in. na terenie wsi Wólka Zamkowa gm. Drohiczyn.
W toku niniejszego postępowania, stosownie do art. 10 §1 k.p.a., strony postępowania (osoby
uprawnione do korzystania z ww. wspólnoty oraz ich następcy prawni) oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają prawo do składania wyjaśnień i dowodów w sprawie w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia niniejszego zawiadomienia oraz do zapoznania się z aktami sprawy, po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu daty wglądu (nr telefonu (85) 743 93 49), które są dostępne w Podlaskim
Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, w godz. 8.00–15.00.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
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Otrzymują:
1. Jan Solka reprezentowany przez pełnomocnika Mariusz Solkę
2. Starosta Siemiatycki
3. Pozostałe strony postępowania - w drodze obwieszczenia:
 poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń: we wsi Starczewice gm. Korczew, we wsi Wólka
Zamkowa gm. Drohiczyn oraz na tablicach ogłoszeń w lokalach: Urzędu Gminy Korczew, Urzędu Miejskiego
w Drohiczynie, Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Starostwa Powiatowego w Siedlcach;
 publikacji na stronach BIP: Urzędu Gminy Korczew, Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, Starostwa Powiatowego
w Siemiatyczach, Starostwa Powiatowego w Siedlcach, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bialymstoku.

