Białystok, 30 września 2020 r.

WOJEWODA PODLASKI
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
GK-II.7511.1.2020.KP
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – dalej „k.p.a.” zawiadamiam,
iż prowadzone z wniosku Jana Solki reprezentowanego przez pełnomocnika Mariusza Solkę
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) dotyczącej uznania nieruchomości gruntowych za
podlegające zagospodarowaniu w myśl ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych – nie może być załatwione w terminie z uwagi na trwające postępowanie

wyjaśniające m.in. poszukiwania ww. decyzji w zasobach innych organów oraz
skomplikowany charakter sprawy.
Z uwagi na powyższe, wskazuję przewidywany termin załatwienia ww. sprawy
– do dnia 30 października 2020 r.
POUCZENIE
W sytuacji, kiedy sprawy nie załatwiono w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub w sytuacji, kiedy postępowanie jest
prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, stronie służy prawo
wniesienia ponaglenia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Wojewody
Podlaskiego.
Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Mirosława Wojciuk
Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
/dokument podpisany elektronicznie/

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

