Bielsk Podlaski, 2021.03.26

STAROSTA BIELSKI
w Bielsku Podlaski
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

GK.6623.43.2020
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania
administracyjnego z dnia (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Bielski w Bielsku
Podlaskim
z a w i a d a m i a, ż e
akta sprawy dotyczące umorzenia postępowania dotyczącego ustalenia z urzędu gleboznawczej
klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym BRZEŚCIANKA gmina Bielsk
Podlaski, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2/5, 2/6, 7/3, 7/4, 8, 43/3, 45/1 – zostały
skompletowane i przygotowane do wydania decyzji administracyjnej.
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym Starosta Bielski informuje strony postępowania, że można
zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami w/w sprawy w terminie 7 dni od daty
doręczenia niniejszego zawiadomienia w tut. Starostwie Powiatowym Wydział Geodezji
i Katastru przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim, pokój 104, w godzinach 730 – 1530.
Jeżeli nie skorzysta się z tego uprawnienia, po upływie wyznaczonego terminu zostanie
podjęta decyzja w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.
Z up. STAROSTY
mgr inż. Mirosław Maksymiuk
GEODETA POWIATOWY

Otrzymują:
1. Właściciele działek objętych klasyfikacją wg rozdzielnika na adres wskazany w ewidencji gruntów
i budynków;
2. Urząd Gminy w Bielsku Podlaskim celem:
 wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski,
 opublikowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bielsk
Podlaski,
 wywieszenia na sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Brześcianka;
3. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
GEOKART ŁOMŻYŃSKI Sp. z o.o.
M. Brzostowski, J. Nowacki
ul. Senatorska 12a, 18-400 Łomża;
4. a / a
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