STAROSTA SIEMIATYCKI
ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
Siemiatycze, 2021.08.31
GG.6620.124.2.2020
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) stwierdzam o braku możliwości 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.
Uzasadnienie
Postanowieniem Nr GG.6620.124.2.2020 z dnia 30.11.2020 r. Starosta Siemiatycki wszczął 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 gm. Korczew.
Starosta Siemiatycki, w trakcie toczącego 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.6620.20.2017
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 pismem z dnia 04.12.2020 r. Nr GG.6620.124.1.2020 zwrócił się do Archiwum
Państwowego w Lublinie z zapytaniem o archiwalne dokumenty dotyczące wspólnoty gruntowej
mieszkańców wsi Starczewice i ewentualne przesłanie ich kopii. Archiwum Państwowe w Lublinie

przekazało w/w pismo do Archiwum Państwowego w Białymstoku jako że zostało wniesione do
organu niewłaściwego.
Stosownie do art. 50 § 1 k.p.a. organ wezwał również 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. Strony postępowania, które odpowiedziały na
wezwanie, złożyły oświadczenia o nie posiadaniu dokumentów ani żadnych informacji, które
mogłyby pomóc w prowadzonym postępowaniu.
Jedynym śladem jest wpis w rejestrze wspólnot gruntowych z 1967 roku, w którym istnieje
adnotacja, iż decyzja o ustaleniu wykazu osób uprawnionych i wielkości przysługujących im
udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Starczewice gm. Korczew była wydana dnia 11.IX.1964 r.numeru brak.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Białymstoku za pośrednictwem Starosty Siemiatyckiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia
postanowienia (art. 127 § 2 w związku z art. 144 k.p.a.).
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 na tablicach ogłoszeń 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.
Do wiadomości:
Wojewoda Podlaski

