STAROSTA SIEMIATYCKI
ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
Siemiatycze, dnia 2020.11.30
GG.6620.124.2.2020
Postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie odtworzenia akt
administracyjnych
Na podstawie art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) wszczyna się z urzędu postępowanie w
przedmiocie odtworzenia całości akt administracyjnych sprawy zakończonej decyzją Wydziału
Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach z dnia 11
września 1964 r. (brak nr sprawy) o ustaleniu wykazu osób uprawnionych oraz wielkości
przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Starczewice.
Ze względu na brak, od lat 60-tych ubiegłego wieku, w/w akt administracyjnych, organ
nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy akta zostały zagubione, czy też zostały zniszczone.
Starosta Siemiatycki, w trakcie toczącego się się postępowania Nr GG.6620.20.2017
w sprawie wspólnoty gruntowej mieszkańców wsi Starczewice położonej we wsi Wólka Zamkowa
gm. Drohiczyn i Starczewice gm. Korczew, pismem z dnia 27 lutego 2017 r. Nr GG.6620.220.2017
występował z zapytaniem do: Archiwum Państwowego w Białymstoku, Archiwum Państwowego w
Warszawie, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Siedlcach, Urzędu Miejskiego w
Drohiczynie, Urzędu Gminy w Korczewie, Sołtysa wsi Wólka Zamkowa, Sołtysa wsi Starczewice w
sprawie w/w decyzji wydanej w 1964 r. W udzielonych odpowiedziach powyżsi adresaci
poinformowali, iż nie są w posiadaniu decyzji objętej w/w zapytaniem ani jakichkolwiek
dokumentów dotyczących w/w wspólnoty. Pismem z dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr GG.6620.20.2017
Starosta Siemiatycki występował również z zapytaniem o przedmiotową decyzję do Archiwum
Państwowego w Siedlcach. Z odpowiedzi w/w archiwum wynika, iż nie posiada ono w swoich
zasobach dokumentacji z terenu gminy Drohiczyn.
Ponadto organ zwróci się do Archiwum Państwowego w Lublinie z zapytaniem o
archiwalne dokumenty dotyczące wspólnoty gruntowej mieszkańców wsi Starczewice i ewentualne
przesłanie ich kopii.
Stosownie do art. 50 § 1 k.p.a. wzywa się strony postępowania (osoby uprawnione do
korzystania z w/w wspólnoty oraz ich następców prawnych) oraz ich przedstawicieli i
pełnomocników, jak też inne osoby, które uczestniczyły w jakiejkolwiek czynności przy tworzeniu
w/w akt lub posiadają wiedzę co do ich treści, do przedłożenia wszelkich dokumentów, odpisów,
notatek, adnotacji, złożenia pisemnych wyjaśnień, które pozwoliłyby na ustalenie treści

odtwarzanych akt, bądź oświadczenia o nieposiadaniu takich dokumentów, w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia niniejszego postanowienia.
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
Zgodnie z art. 49a k.p.a informuje się strony postępowania, że każde kolejne
zawiadomienia, postanowienia, decyzje w przedmiotowej sprawie będą dokonywane w formie
publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń: we wsi Starczewice gm. Korczew, we wsi
Wólka Zamkowa gm. Drohiczyn, na tablicach ogłoszeń w lokalach: Urzędu Gminy Korczew,
Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, Starostwa Powiatowego w Siedlcach, Starostwa Powiatowego w
Siemiatyczach, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz w formie publikacji na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Korczew, Urzędu Miejskiego w
Drohiczynie, Starostwa Powiatowego w Siedlcach, Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach,
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Z up. STAROSTY, Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, GEODETA
POWIATOWY mgr inż. Roman Łopaciuk
Otrzymują:
Strony postępowania według rozdzielnika.
Sołtys wsi Starczewice gm. Korczew – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni
Sołtys wsi Wólka Zamkowa gm. Drohiczyn – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14
dni
Urząd Gminy Korczew – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz publikacji na
stronie BIP
Urząd Miejski w Drohiczynie– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz
publikacji na stronie BIP
Starostwo Powiatowe w Siedlcach– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz
publikacji na stronie BIP
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14
dni oraz publikacji na stronie BIP
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni
oraz publikacji na stronie internetowej
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w postępowaniu dotyczącym odtworzenia akt
administracyjnych wspólnoty gruntowej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Siemiatyckiego, 17300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3, powiat@siemiatycze.pl, tel.: +48856566500,
faks: +48856566501, NIP: 5441437102, REGON: 050666326.

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach jest
Pan Andrzej Szepietowski, tel.: +48856560266, adres e-mail: powiat@siemiatycze.pl,
andrzej.szepietowski@siemiatycze.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem dotyczącym odtworzenia akt administracyjnych wspólnoty
gruntowej
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu m. in. o art. 73 §1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096 t. j. z dnia
2018.11.05) oraz art 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.2019.725 t. j. z dnia 2019.04.18);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane, zgodnie z art. 20, 21, 22 i
23 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.2019.725
t. j. z dnia 2019.04.18);
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach w/w ustaw, rozporządzenia
w sprawie ewidencji gruntów i budynków, prawo geodezyjne i kartograficzne oraz kodeks
postępowania administracyjnego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
•

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

•

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

•

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:
•

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

•

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

•

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

