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GN.6017-8/2005

Mielec, dnia Jt/i stycznia 2022 r.

Pan
Zbigniew Tymuła
Radny Powiatu Mieleckiego
za pośrednictwem
Pana
Marka Paprockiego
Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego
w/m
W odpowiedzi na interpelację z dnia 14 stycznia 2022 roku złożoną przez Pana Zbigniewa
Tymulę przesianą pismem znak: BR.0003.160.2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie
wyjaśnienia na jakim etapie jest proces wydawania decyzji scaleniowej w sprawie gruntów
położonych w Padwi Narodowej informuję co następuje:
1. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
Sygn. akt. II SA/Rz 572/20 z dnia 8 czerwca 2021 roku, uchylającym decyzję Starosty Powiatu
Mieleckiego znak: G.N.6017/8/2005 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, Starosta Mielecki z uwagi
na konieczność wyeliminowania uchybień z przedmiotowego postępowania, wskazanych
w wyżej przytoczonym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tworzy bazy danych
- na podstawie danych zawartych w aktach postępowania scaleniowego, celem poddania ich
analizie - mającej na celu ustalenie aktualnej listy uczestników scalenia. Równolegle trwa
analiza wniosków o wszczęcie postępowania scaleniowego oraz zostały przesłane wnioski do
organów, które prowadziły postępowania w sprawie potwierdzenia/zaprzeczenia prawdziwości
podpisów na wnioskach o wszczęcie postępowania scaleniowe (prokuratura, policja, NIK)
o udostępnienie wyników tych postępowań. Zgodnie z zawiadomieniem Starosty Powiatu
Mieleckiego znak: G.N.6017-8/2005 z dnia 12 stycznia 2022 roku termin zakończenia
postępowania w sprawie scalenia gruntów wsi Padew Narodowa, gm. Padew Narodowa, powiat
mielecki został ustalony do dnia 31 grudnia 2023 roku.
2. Postępowanie znak: G.N.6017-8/2005 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów
wsi Padew Narodowa prowadzone jest przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
3. Postanowieniem z dnia 4 listopada 2021 roku do prowadzenia postępowania G.N. 60178/2005 wyznaczyłem następujące osoby, tj. ......... .............. ............ .. ... .................... ..............
. ................ .................. .. ............... .................... .................... .. ............. .. ............... ...............
. .................................... ................. .................................................... ....... ......... ................ ......
.................... ........... Zgodnie z zarządzeniem Starosty Mieleckiego nr 58/2021 z dnia
8 listopada 2021 roku, w oparciu o w/w Postanowienie z dnia 4 listopada 2021 roku,
koordynatorem zespołu ds. zakończenia postępowania znak: G.N.6017-8/2005 został ......
........................
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

