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STAROSTWO POWIATOWE
w Częstochowie
Wydział Geodezjii Kartografii
ul. Sobieskiego9
42-200 CZ Ę STOCHOWA

Częstochowa, dnia 04.11.2020 r.

GK.6821.1.17.2020
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Uprzejmie

prosz ę o

nr GK.6821.1.17.2020
Gruntowej

z dnia

zamieszczenie
dzisiejszego

ogł oszenia

wraz

Starosty

załą cznikami,

yyw^.

Częstochowskiego

dotycz ącego Wspólnoty

dawnej wsi Przysieka, na tablicy ogł osze ń na okres 14 dni oraz na stronie BIP

urz ędu.
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w CZĘSTOCHOWIE
Częstochowa,dnia04.11.2020r.
GK.6821.1.17.2020

Ogłoszenie
dotycz ące ustalenia wykazu osób uprawnionych do udział u we wspólnocie gruntowej
dawnej wsi Przysieka, obecnie obr ęb ewidencyjny Koniecpol Miasto.

Ostatecznym

postanowieniem

GK.6821.1.17.2020 z

dnia

24.09.2020

r.

Starosta

Częstochowski, w oparciu o art. 145 § l pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 póz. 256), wznowił post ępowanie
w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udział u we wspólnocie gruntowej dawnej wsi
Przysieka,obecnie obr ęb ewidencyjny Koniecpol Miasto, wykazu obszaru gospodarstw przez
nich posiadanych i wielko ś
ci przysł ugujących im udział w we wspólnocie, zakończone
ostateczną decyzją GK.6821.1.4.2017z dnia 25.07.2019 r.
Po wznowieniu postępowania obowi ązkiem organu jest weryfikacja decyzji ostatecznej, zaś
jego istot ą jest zbadanie czy postępowanie poprzedzające wydanie kwestionowanej decyzji
dotkni ęte jest kwalifikowanymi wadami prawnymi, a w przypadku pozytywnych ustaleń
w tym zakresie - wydanie stosownej decyzji rozstrzygającej sprawęco do jej istoty, o czym
mowa w art. 151 § l pkt 2.
Stwierdzenie, czy przyczyna wznowienia faktycznie nastąpiła i jakie

wynikaj ą skutki dla

rozstrzygnięcia sprawy, mogą by ć rozpatrywane wyłącznie w ponownym postępowaniu po
wydaniu postanowienia wznowieniowego, a granice tego postępowania wyznacza art. 149
§ 2 Kpa. Organ rozpatruje wi ęc spraw ęw

e przy uwzględnieniu
jej całokształcie, takż

dowodów zgromadzonych w postępowaniu wznowieniowym z urzędu i nie jest zwi ązany
ustaleniami z poprzedniego postępowania (por. wyrok WSA w Gliwicach II SA/GI 364/17
z 9 sierpnia 2017 r.). Oznaczato powrót do odpowiedniego stadium zwykł ego postępowania.
W rozpatrywanej

sprawie kwestionowana

decyzja dotyczy wielu podmiotów,

wi ęc

w przypadku stwierdzenia jej wadliwo ś
ci, moż
e zmienić si ęwykaz osób uprawnionych do

udział u we wspólnocie, a w konsekwencji wykaz obszarów gospodarstw przez nich
ci przysł uguj ących im udział w we wspólnocie.
posiadanych oraz wielko ś
szym zawiadamiam wszystkie osoby, które posiadają prawo
W związku z powy ż

do

wspólnoty gruntowej (obecnie lasy) dawnej wsi Przysieka, aby w nieprzekraczalnym
terminie do 14 stycznia 2021 r. złoż
ył y wnioski, o których mowa w art. 8a ust 2 i 3 ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. póz. 703). Wnioski muszą
zawierać:
l)

one jest gospodarstwo,
lenie nieruchomo ś
okreś
ci, w której położ

2) imi ęi nazwisko osoby uprawnionej do udział u we wspólnocie,
ci, w której poł oż
3) nazwęmiejscowo ś
one jest gospodarstwo rolne uprawnionego do
udział u we wspólnocie,
4) wskazanie adresu do dor ęczeń (dobrowolnie nr telefonu, adres e-mail)
wiadczą :
We wniosku należ
y wskazać dowody, które ś
l)

e nieruchomo ść
ż
stanowi wspólnot ęgruntow ą,

2) o speł nieniu warunków do nabycia uprawnie ń do udział u we wspólnocie.

e uprawnionymi do udział u we wspólnocie gruntowej są osoby
Ponadto przypominam, ż
eli w ciągu ostatniego roku przed
fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, je ż
cia w ż
dniem wejś
ycie ustawy faktycznie korzystał y z tej wspólnoty (czyli od 5 lipca 1962
eli wspólnot ą gruntow ą s ą lasy, grunty leś
ne albo nieuż
roku). Jeż
ytki przeznaczone do
zalesienia, uprawnionymi do udział u w takiej wspólnocie są osoby fizyczne mające miejsce
zamieszkania lub osoby prawne maj ące siedzibęna terenie miejscowoś
ci, w której znajduj ą
sięgrunty stanowi ące wspólnot ę, lub osoby mające miejsce zamieszkania na terenie innej
ci, a prowadzące gospodarstwo rolne, chyba ż
e w okresie 5 lat przed dniem
miejscowoś
cia w ż
wejś
ycie ustawy osoby te faktycznie ze wspólnoty nie korzystał y. Niekorzystanie ze
eli spowodowane było kl ęską
wspólnoty z ww okresach nie powoduje utraty uprawnie ń, jeż
ż
ywio łow ą, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymiwzględami.
e w art. 5, art. 27 do 30 ustawy w sposób jednoznaczny unormowano w jaki
Informuj ęte ż
,ż
sposób ustala sięczy zbywa prawo udział u we wspólnocie:

l) wspólnoty gruntowe nie mogą by ć dzielone pomiędzy uprawnionych do udział u w
tych wspólnotach (wyjątek - scalanie gruntów),
2) udział we wspólnocie moż
ci i tylko na rzecz osoby
e być zbywany wyłącznie w cał oś
posiadającej ju żudzia ł w

tej wspólnocie oraz na rzecz osób posiadających

gospodarstwa rolne w tej samej wsi lub na wsiach przylegających do wspólnoty (od
2016 r. wymaga to formy aktu notarialnego, wcześ
wiadczenie
niej pisemnie oś
ciwy organ),
potwierdzone przez wł aś
3) w razie zbycia wszystkich gruntów gospodarstwa rolnego przez uprawnionego do
udział u we wspólnocie, udział w tej wspólnocie przechodzi na nabywcę,
ci gruntów, udział we wspólnocie zachowuje dotychczasowy
4) w razie zbycia częś
eli
e na podstawie umowy odst ąpił swe uprawnienia nabywcy; je ż
ciciel, chyba ż
wł aś
ytków rolnych nie wi ększy niż0,1 ha, udział
jednak zbywca pozostawi sobie obszar uż
we wspólnocie przechodzi na nabywcę,
5) je ż
eli gospodarstwo rolne, z którego posiadaniem związany był udział we wspólnocie,
został o podzielone na częś
ci,
cia ze współwł asnoś
ci w drodze dział u spadku lub wyjś
udziatwe współwłasnoś
ci,
ci ulega podział owi proporcjonalnie do obszaru tych częś
6) uprawnieni do udział u we wspólnocie stanowi ącej lasy, grunty leś
ne lub nieuż
ytki
przeznaczone do zalesienia, mogą si ęzrzec na rzecz Państwa uprawnie ń do udział u
we wspólnocie (forma aktu notarialnego).

Dla uł atwienia załącza sięwzór wniosku oraz wzór peł nomocnictwa, które moż
na teżpobra ć
w Starostwie Powiatowym w Częstochowie ul. Sobieskiego 9, pok. 111 lub w Koniecpolu ul.
Chrząstowska 8a.
Proszę o przekazywanie powy ż
szej informacji innym osobom, które mogą mie ć prawo do
wspólnoty gruntowej wsi Przysieka.

ST;
m3rt

miejscowo ść
, data

(nazwisko, imi ę, adres do dor ęczeń
nr tel., adres e-mail)
Starosta Częstochowski
1/1/n/o5ef;
o potwierdzenie prawa do udzia ł u we Wspólnocie Gruntowej dawne] wsi Przysieka, obecnie
obr ębu ewidencyjnego Koniecpol Miasto (do sprawy GK.6821.1.17.2020)
część
prawa do Wspólnoty Gruntowej dawnej wsi Przysieka,
ustalonej decyzj ą Starosty Częstochowskiego GK.6821.1.4.2017 z dnia 9 stycznia 2019 r.

l. Wnosz ę o

uznanie mojego

przys ł uguje mi po (wymieni ć pierwotnego
wszystkich kolejnych nast ępców (chronologicznie);

2. Prawo do Wspólnoty

uprawnionego

z 1963 r. i

l)
2)
3)
4)
przys ł uguje mi na podstawie nast ępuj ących dokumentów
z podaniem nazwisk):

3. Prawo do Wspólnoty
chronologicznie

D.............................................................

2)

3)

4)

(wymieni ć

4. W

granicach dawnej
posiada ł gospodarstwo

wsi

Przysieka

rolne

uprawniony;......................................,
pierwotnie
skł adaj ące się z
dzia ł ek
pow. .............................

o

nr.....................................................................
wspólnoty.

z

którymi

zwi ązane

Obecnie

w
dawnej
wsi
granicach
posiadam
nr...................................................................o
paw. ...............................
prawa do Wspólnoty nigdy nie przekaza ł em innym osobom.
5. jestem jedynym
nast ępcą prawnym
wspólnocie tak/nie*.
udzia ł u

6. Do

we

wspólnocie

po

pierwszym

uprawnieni

są równie

uprawnionym
ż(wymieni

do
prawo
Przysieka
dziatki
byto

ć,

Oświadczam,
do

udziału

ż
e
we

poda ć stopie

ń

pokrewie ń stwa i tytu ł prawny).
l)
2)
3)

7. Uwagi (szczegó ł owo opisa ć fakty,
zawarte w punktach wniosku):

istotne dla rozstrzygni ęcia sprawy, które nie zosta ł y

8. Oś
wiadczam, że podane przeze mnie dane s ą prawdziwe

czytelny podpis
*niepotrzebne skreślić
Jeś
li na wype ł nienie punktu 2, 3 i 6 zabraknie miejsca, do wniosku należ
y dołączyć dodatkow ą kartk ę
po wypeł nieniu podpisa ć j ą

miejscowość
, data

imię, nazwisko uprawnionego

adres do dor ęczeń

Peł nomocnictwo
d/s GK.6821.1.17.2020
Udzielam petnomocnictwa:

(imię, nazwisko, stopie ń pokrewie ństwa)

(adres do dor ęczeń, nr tel. , e-mail)
do

reprezentowania

mnie

we

wszystkich

sprawach

prowadzonych
wykazu' uprawnionych

przez Starost ę
do udział u we

a zwi ązanych z ustaleniem
Częstochowskiego,
obr ębu ewidencyjnego Koniecpol
wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie część
ci przys ł uguj ących im
Miasto, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielko ś
udział w we wspólnocie.

czytelny podpis

