STAROSTA SIEMIATYCKI
ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
Siemiatycze, 2021.06.30
GG.6620.124.1.202
Postanowienie
Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.)
postanawiam
podjąć zawieszone postępowanie administracyjne w przedmiocie odtworzenia całości akt
administracyjnych sprawy zakończonej decyzją Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach z dnia 10 marca 1964 r. (brak nr sprawy) o uznaniu
nieruchomości za podlegające zagospodarowaniu w myśl ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o
zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 30.11.2020 r. Nr GG.6620.124.1.2020 Starosta Siemiatycki wszczął
postępowanie administracyjne w przedmiocie odtworzenia całości akt administracyjnych sprawy
zakończonej decyzją Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Siemiatyczach z dnia 10 marca 1964 r. (brak nr sprawy) o uznaniu nieruchomości za podlegające
zagospodarowaniu w myśl ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych.
Mariusz Solka działając jako pełnomocnik Jana Solki, pismem z dnia 18 grudnia 2020 r.
zawiadomił Starostę Siemiatyckiego o śmierci stron postępowania Antoniny Solki i Jana Solki.
Poinformował również o śmierci Waldemara Pawła Daniluka w 2019 r.
W toku prowadzonego postępowania organ pozyskał dokument potwierdzający nabycie
spadku po Waldemarze Pawle Daniluku – Akt poświadczenia dziedziczenia Repertorium A nr
6495/2019 z dnia 17.10.2019 r. O toczącym się postępowaniu spadkobiercy po Waldemarze
Pawle Daniluk zostali zawiadomieni zgodnie z art. 10 § 1 kpa o toczącym się postępowaniu oraz
poinformowani zgodnie z art. 49a k.p.a.
Postanowieniem Nr GG.6620.124.1.2020z dnia 2021.02.25 w/w postępowanie, z uwagi na
śmierć stron Antoniny Solki i Jana Solki, zostało zawieszone przez Starostę Siemiatyckiego do
czasu ustalenia kręgu spadkobierców osób zmarłych.

Pismem z dnia 23 kwietnia 2021 r. (data wpływu do organu: 31.05.2021 r.) Mariusz Solka
wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania przesyłając w załączeniu kopię odpisu
prawomocnego Postanowienia Sądu Rejonowego w Siedlcach , I Wydział Cywilny Sygnatura akt: I
Ns 778/20 z dnia 13 kwietnia 2021 roku - o stwierdzenie nabycia spadku po Antoninie Marii Solce
oraz po Janie Solce.
Z w/w postanowienia wynika, że spadek po Antoninie Marii Solce nabyli: maż Jan Solka
oraz dzieci: Katarzyna Solka-Dąbrowska, Mariusz Solka, Jarosław Solka, Marcin Solka, Urszula
Solka i Karol Solka. Tym samym postanowieniem stwierdzono, że spadek po Janie Solka nabył w
całości syn Mariusz Solka.
W związku z faktem, iż ustąpiły przyczyny zawieszenia postępowania administracyjnego
orzeczono jak w sentencji postanowienia.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
Z up. STAROSTY, Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości GEODETA
POWIATOWY mgr inż. Roman Łopaciuk
Otrzymują:
Mariusz Solka
Pozostałe strony postępowania w formie publicznego ogłoszenia
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 Siedlcach, Starostwa
Powiatowego w Siemiatyczach
publikacji na stronach BIP: Urzędu Gminy Korczew, Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, Starostwa
Powiatowego w Siedlcach, Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

