Starosta Bielski
w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, 2019-07-A

GK.6820.10.2019

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca
1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) - Starosta Bielski w Bielsku
Podlaskim zawiadamia, że z urzędu wszczęto postępowanie w sprawie potwierdzenia, że nieruchomości
położone na terenie wsi Sielc, gmina Boćki oznaczone numerami geodezyjnymi:

304/2 o pow. 0,7100 ha,
325 o pow. 3,1100 ha,
329 o pow. 0,8500 ha,
330 o pow. 0,7600 ha,
332 o pow. 1,7200 ha,
333 o pow. 0,4200 ha,
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o
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pow. 0,2400 ha,
pow. 0,3500 ha,
pow. 0,2200 ha,
pow. 0,9200 ha,
pow. 0,6300 ha,
pow. 1,0100 ha

340 o pow. 0,1900 ha,
341 o pow. 0,4000 ha,
342 o pow. 0,0800 ha,
344/1 o pow. 1,7800 ha,
346 o pow. 0,3600 ha,
347 o pow. 0,1600 ha,
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pow. 2,1900
pow. 0,4100
pow. 0,1900
pow. 0,2700
pow. 0,1100
pow. 0,0400

ha,
ha,
ha,
ha,
ha,
ha,

354 o pow. 1,8200 ha
356 o pow. 0,0500 ha
372 o pow. 0,2700 ha
378 o pow. 0,2700 ha
391 o pow. 0,1000 ha
398 o pow. 0,9000 ha

stanowią mienie gromadzkie.

Stosownie do art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w toku postępowania strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie
swego adresu. W myśl przepisu § 2 art. 41 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:
1.
2.
3.

Skarb Państwa - Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim,
Gmina Boćki, plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki
reprezentowana przez Wójta Gminy Boćki
a/a.

