Białystok, 17 czerwca 2021 r.

WOJEWODA PODLASKI
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
GK-II.7511.7.2019.KP
OBWIESZCZENIE
o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia
17 czerwca 2021 r., znak GK-II.7511.7.2019.KP zostało podjęte zawieszone postanowieniem z dnia
23 lutego 2021 r., znak GK-II.7511.7.2019.KP postępowanie administracyjne w przedmiocie
rozpatrzenia odwołań z 23 października 2019 r. oraz 07 listopada 2019 r. od decyzji Starosty
Siemiatyckiego z dnia 08 października 2019 r. znak: GG.6620.20.1.2017.2019 orzekającej o ustalenia
wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów gospodarstw
rolnych posiadanych przez uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu wielkości
udziałów przysługujących uprawnionym do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Starczewice, gm.
Korczew.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, telefon 85 7439 349
oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3,
17-300 Siemiatycze.
Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie
publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji
publicznej, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Stosownie do art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (Dz.U. z 2016 poz. 703) decyzje, postanowienia oraz inne pisma w sprawach doręcza się
poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie
gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Mirosława Wojciuk
Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego
/pismo podpisano elektronicznie/

Przedmiotowe obwieszczenie umieszcza się na:
 tablicach ogłoszeń: we wsi Starczewice, gm. Korczew i 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,
 stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

