
STAROSTWO POWIATOWE
              w Staszowie
     ul. Józefa Piłsudskiego 7
           28-200 Staszów

          Staszów, dnia 2022.11.30
 GN-II.6821.1.5.2021

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 89 § 2 i art. 91 § 1 i 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
w związku z prowadzonym  postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia uprawnionych
do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963
roku  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j.  Dz. U. z 2022 r.,  poz.  140), w odniesieniu
do nieruchomości  gruntowej  położonej  w  obrębie  Korytnica,  gmina  Szydłów,  oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800, nr 1.161 o
pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha
zawiadamia,  iż w dniu  11 stycznia 2023 roku o godz. 10.00 w miejscowości Korytnica,  gmina
Szydłów, odbędzie się rozprawa administracyjna. Na miejsce spotkania uczestników postępowania,
wyznacza się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy.

Na  podstawie  zgromadzonego  dotychczas  materiału  dowodowego  nie  jest  możliwe
merytoryczne rozpatrzenie przedmiotowej sprawy.

Dotychczas  zgromadzony  materiał  dowodowy  nie  jest  wystarczający,  nie  pozwala   na
podjęcie  merytorycznego  rozstrzygnięcia  w  prowadzonej  sprawie  i  jednoznaczne  ustalenie
wszystkich uprawnionych do udziału we wspólnocie wsi Korytnica. W związku z czym zachodzi
konieczność prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.  

Do  udziału  w  rozprawie  zaprasza  się  wszystkich,  którzy  spełniają  warunki  do  nabycia
uprawnień  do  udziału  we  wspólnocie  gruntowej  wsi  Korytnica  zgodnie  z  art.6a  ustawy
o zagospodarowaniu  wspólnot  gruntowych,  a  mianowicie  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.

Podczas  rozprawy  strony  postępowania,  będą  mogły  złożyć  dodatkowe wyjaśnienia  lub
żądania. Nieobecność na rozprawie prawidłowo zawiadomionych stron postępowania, nie będzie
stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W  związku  z  powyższym  informuje  się,  że  przedmiotowa  sprawa  nie  może  zostać
załatwiona w wyznaczonym terminie. Przewidujemy, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do
dnia 28     lutego 2023   roku. 

Zgodnie z art. 37 Kpa stronom służy prawo wniesienia ponaglenia wraz z uzasadnieniem do
Wojewody  Świętokrzyskiego  za  pośrednictwem  Starosty  Staszowskiego,  jeżeli  nie  załatwiono
sprawy w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia
sprawy.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Beata Rybus

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:
1 x Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, 28-225 Szydłów - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art.   49
Kpa ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia) – e-
puap
1 x  Pani  Wiesława  Krześ,  Sołtys  wsi  Korytnica,  Korytnica  114,  28-225 Szydłów -  celem podania  do  publicznej
wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z  adnotacją o
terminie wywieszenia)
1  x  Wydział  Organizacji  i  Nadzoru  w/m  -  celem  podania  do  publicznej  wiadomości  zgodnie  z  art.  49  Kpa
( wywieszenie na tablicy ogłoszeń )
1 x Wydział – Biuro Informatyczne – celem umieszczenia na stronie internetowej „bip” Starostwa Powiatowego na
okres 14-tu dni i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia
1 x a/a.


