GN-II.6821.1.38.2019
INFORMACJA
o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie
gruntowej wsi Niekurza, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:
218 o pow. 0,0400 ha i 417 o pow. 0,0900 ha.
Na podstawie. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703), w związku z faktem, że decyzja Starosty
Staszowskiego z dnia 30.09.2019r., znak: GN-II.6821.1.38.2019 o nieustaleniu wykazu
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Niekurza, o których mowa w art. 6 ust.
1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, stała się ostateczna,
informuję
osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez
okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały
ze wspólnoty gruntowej albo osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie
miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej
miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo
nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do
dnia 31 grudnia 2015r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty o możliwości
składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie gruntowej,
o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Wnioski należy składać do Starosty Staszowskiego, na adres Starostwa Powiatowego
w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów.
Zgodnie z art. 8c ust. 4 ustawy termin wyznaczony do składania wniosków nie może być
krótszy niż 12 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.
Termin ten liczy się od dnia wywieszenia tej informacji w Starostwie Powiatowym
w Staszowie.
Wobec czego termin ten upływa dnia 23.04.2021 roku.
Zgodnie z art. 8c ust. 5 i 6 ww. ustawy wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:
1) określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
2) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we
wspólnocie gruntowej,
3) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do
udziału we wspólnocie gruntowej;
4) wskazanie adresu do doręczeń.
We wniosku wskazuje się dowody, które świadczą, że nieruchomość stanowi wspólnotę
gruntową oraz o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie
gruntowej oraz należy przedłożyć stosowne dokumenty na ich potwierdzenie.
Niniejszą informacje wywiesza się na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Staszowie oraz Urzędzie Miasta i Gminy
Osiek, a ponadto podaje się ją do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Niekurza, a także zamieszcza
się ją na stronach internetowych UMiG w Osieku i Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz w prasie lokalnej.
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