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Siemiatycze, 2021.07.29
GG.6620.124.1.2020
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – dalej „K.p.a.” zawiadamiam, że
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 – nie może by załatwione w terminie
przewidzianym w art. 35 § 3 K.p.a., z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, potrzebę
szczegółowej analizy materiału dowodowego sprawy oraz braku potwierdzenia
powiadomienia stron postępowania administracyjnego.
Z uwagi na powyższe, przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy
– do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Pouczenie
Strony postępowania mają prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody
Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Siemiatyckiego, jeżeli:
–

nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ani w terminie
wskazanym zgodnie z art. 36 § 1

–

postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Z up. STAROSTY, Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości GEODETA
POWIATOWY mgr inż Roman Łopaciuk
Otrzymują: 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 Siedlcach, Starostwa
Powiatowego w Siemiatyczach
- przez publikację na stronach BIP: Urzędu Gminy Korczew, Urzędu Miejskiego w
Drohiczynie, Starostwa Powiatowego w Siedlcach, Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Sprawę prowadzi: Halina Karpiuk, tel.: +48856566546
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