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Sandomierz,

2019-04-01

INFORMACJA
o przedłużeniu

terminu

składania

we wspólnocie
obejmującej

działki

wniosków

gruntowej

ewidencyjne

czerwca 1963
informuje

L

o możliwości

okres

korzystały

na podstawie

20,4400 ha,

gm. Dwikozy
art. Sc ust. 2 ustawy

o zagospodarowaniu wspólnot grllntowych (~. Dz. D. z 2016
składania

wniosków

w myśl art. 6a ust. 1 w/w ustawy,
przez

Nr, Nr 58,64,66,72,87,88,91,94,96,

Kamień Łukawski

działając

od dnia

1 stycznia

ze wspólnoty

posiadają

gospodarstwa

2006 r. do dnia

gruntowej,

20,4400 ha, położone

obejmującej

w obrębie

Kamień

w w/w

okresie

grllntowej

spowodowane

było

szczególnymi

względami.

Decyzyjne
następuje

klęską

ustalenie

Łukawski,
nie

żywiołową,

uprawnień

oraz

z dnia 29

L,

poz. 703)

przez osoby fizyczne lub prawne,
rolne

31 grudnia
działki

2015 r. faktycznie

ewidencyjne

gm. Dwikozy.

powoduje

utraty

które

i nieprzerwanie

Nr, Nr 58, 64, 66, 72, 87, 8S, 91, 94, 96, 106, 127, 134, 142, 143 o łącznej
ze wspólnoty

do udziału

gm. Dwikozy,

o łącznej powierzchni

w obrębie

Starosta Sandomierski,

Kamień Łukawski

oznaczone

106,127,134,142,143
położone

przez osoby uprawnione

oznaczone
powierzchni

Niekorzystanie
uprawnień,

wypadkami

losowymi

wielkości

przysługujących

lub

jeżeli
innymi

udziałów

na wniosek.

Termin

składania

wniosków

upływa

dnia 31 maja 2019 r.

Wniosek, o którym mowa powinien zawierać:
1) określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
2) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych
we wspólnocic gruntowcj, o których mowa wart. 6a;

do udziału

3) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału
we wspólnocic gruntowcj (o którym mowa wart. Ga) wraz z tytułem własności gospodarstwa
rolnego;
4) wskazanie adresu do doręczeń;
Ponadto we wniosku wskazuje się dowody, które świadczą o spełnieniu warunków
do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocic gruntowcj (m.in. o faktycznym korzystaniu
ze wspólnoty gruntowej).
Jeżeli wykazane dowody będą wystarczające, Starosta na podstawie art. Sd
powołanej na wstępie ustawy, wyda decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału
we wspólnocie gruntowej, o których mowa wart. 6a. oraz wykazu obszarów gospodarstw
rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów 'e wspólnoc'

Przedmiotowa informacja zostaje podana do publicznej \••..
iadomoki poprzez ogłoszenie na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w
Silndomierzu oraz urzędach gmin własciwych ze względu na położenie nieruchomości stanowiilCych wspólnot\' grllntv\i'lJu w sposób :l~-y _< jowo
przyjęty w dam'j miejscowości, a l<lkżezamies7.czona na stronach internetowych gminy i slarosl\\-'a powiatowego ~lnej.

