
       Podedwórze, dnia 18.02.2013 r. 

 

SGG.6832.7.2013 

 

       Starosta Parczewski 

 

     Postanowienie 

 Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w  związku z prośbą 

Starosty Parczewskiego z dnia 08.02.2013 r. dotyczącą wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomościami Gminy 

         postanawiam  

 

wyrazić zgodę na dysponowanie przez Starostę Parczewskiego nieruchomościami Gminy, 

stanowiącymi drogi, w okresie realizacji prac zagospodarowania poscaleniowego na obszarze 

wsi Piechy oraz części gruntów wsi Opole, zgodnie z otrzymanym zestawieniem działek a 

także nieruchomościami o numerach działek 531, 533, 538 i 540 w obrębie części gruntów 

wsi Opole, objętych scaleniem. 

         Uzasadnienie  

W związku z zakończeniem prac geodezyjnych dotyczących scalenia gruntów na 

obszarze wsi Piechy i części gruntów wsi Opole , Starosta Parczewski zwrócił się z prośbą o 

udostępnienie gruntów będących własnością gminy, w celu wykonania prac związanych z 

zagospodarowaniem poscaleniowym. 

Biorąc pod uwagę fakt, że postępowanie scaleniowe obejmuje wykonanie prac 

geodezyjnych oraz wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w granicach objętych 

scaleniem zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym operacji, należało orzec jak sentencji 

niniejszego postanowienia. 

          Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Białej Podlaskiej wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od 

daty jego doręczenia.  

 

 

 

 



Informacja  

dotycząca wykonanych scaleń gruntów wsi Piechy i części Opola w gminie Podedwórze. 

 

  W dniu 20 lutego 2013 r. w świetlicy wiejskiej we wsi Opole, została przedstawiona 

uczestnikom scalenia, decyzja Starosty Parczewskiego zatwierdzająca projekt scalenia 

gruntów obrębu ewidencyjnego Piechy i części obrębu ewidencyjnego Opole, o łącznej 

powierzchnia 532.7142 ha położonych w gminie Podedwórze, powiat parczewski. Projekt 

został sporządzony przez działającego z upoważnienia Starosty Parczewskiego, geodetę 

Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. 

Decyzję otrzymali uczestnicy scalenia, sołtysi wsi Piechy i Opole oraz Wójt Gminy 

Podedwórze. Będzie ona wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń wymienionych 

sołectw oraz Urzędu Gminy Podedwórze jak też do wglądu w biurze Urzędu Gminy 

Podedwórze pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu w okresie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 Z chwilą upływu określonego wyżej terminu a także terminu doręczenia pocztowego, 

decyzje o zatwierdzeniu projektu scalenia uważa się za doręczoną wszystkim uczestnikom 

scalenia w trybie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca o scaleniu i wymianie gruntów (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.).  

Sporządził: . Stanisław Zieliński 


