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GK.6821.1.17.2020

Częstochowa, dnia25.02,2021r,

Ogłoszenie

dotyczące wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawne] wsi

Przysfeka,obecnie obręb ewidencyjny Koniecpol IVIiasto.

W załączeniuniniejszegoogłoszeniapodaje się projekt wykazuosóbuprawnionych do udziatu

we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysleka, obecnie obręb ewidencyjny Koniecpol

Miasto. Zuwagina ochronę danychosobowychpublicznieogłoszonywykaznie zawieraimion

rodzicówosóbuprawnionychdo udziału we wspólnocie,adresówuprawnionychani numerów

działek swidencyjnych, z których udział -tenwynika.

Doprojektu wykazumożnazgłaszać udokumentowaneuwagi/zastrzeżenlado 11marca2021r.

Strony postępowania mogą w tym czasiezapoznać się z catośdą akt dotyczących ustalenia

uprawnionych, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu daty, godziny i miejsca

(tei. 604541226) Nadmieniam, że ewentualne uprawnienia do wspólnoty, wynikające

zposiadaniadziałeko numerach;6592,6594,6608,G611,6G12,6917,S918,6920,6921,6923,

8387 [ 8388, nie byty rozpatrywanez uwag! na brak wniosków. Jeśli w terminie do 11 marca

2021 r. złożone zostaną udokumentowane wnioski, będą one rozpatrzone przed wydaniem

decyzjiustalającej uprawnionychdo wspólnoty.

Po upływie wyznaczonego terminu rozpatrzone zostaną zg łoszone uwagi zastrzeżenia,

a następniewyliczone ułamkowe udziały we wspólnocie.

Decyzjauchylającaostateczną decyzję StarostyCzęstochowskiegoOK.6821.1.4.2019zdnia25

lipca 2019 r. l na nowo ustalającawykaz uprawnionych do udziału we wspólnocieorazwykaz

obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im

udział w we wspólnocie wydanazostaniedo dnia l kwietnia 2021roku.
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TOROSTOCZĘSTOCriOWSKI Załącznik nr l do decyzji nr GK.6821.3,7.2020

z dnia

Projekt z dnia 25.02.2021r.

wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Przysieka

oraz wielkości przystugująeych im'udziatow w-tei-Wspekioeie

Wykazy zawieraj ące pe łne dane osób uprawnionych (imiona rodziców, adresy sta łego pobytu, numery dziatek ewidencyjnych, z którymi

zwi ązane Jest prawo do wspólnoty) znajduj ą się w aktach post ępowania i są do wgl ądu wy łącznie stron post ępowania oraz osób, które

wyka żą interes prawny. iv.SvsioSTvr?!
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tp.
Osoba uprawniona (ifnię, nazwisko,

imiona rodziców, adres sta łego pobytu}

Powierzchnia

gospodarstwo osoby
uprawnionej - w

granicach dawnej ws
Przysieka i numery

dzia łek

Należny udzia ł  we wspólnocie o powierzchni 29,2381
ha

Równy Proporcjonalny Łączny

l Achtelik Barbara Zdzisława 0,1594

l Cmachowski Piotr Mariusz 0,6252

J Cmachowski Piotr Mariusz
Cmachowska Jolanta Anna

0,2990

4 Ćwiek Marianna 2,4159

s Drajczyk Anna
Drajczyk Bogdan

0,S608

6 Dylewslii Krzysztof 1,6063

7 Giero ń Liliana4/6
Giero ń Izabela 1/6
Giero ń Robert 1/6

0,3126

s Gorzela ńczyk Eugeniusz 0,1978

9 Idziak Jan 0,1703

l Kaciy ński Lech 0,1646

J Konik Ma łgorzata
l inni wspó łw łaściciele wg postanowie ń o

nabyciu praw do spadku

1,6336

l Kowalski Daniel Micha ł 0,6378

l Kowalski Jaros ław 0,7648

I. Marcisz Pawe ł  Stefan
Marcisz Ma łgorzata Maria

1,0788

l. Olesińska Bożena Fitomena
Olesiński Arkadiusz

2,1681

II Piśkorski Jerzy Wojciech 0,9606

l. Radło Renata Maria 0,3395

l. Starczewski Zygmunt
Starczewska Barbara

0,4551

l: Stępie ń Ryszard Marek
Stępie ń Halina

0,2709

21 Skalec Józef Antoni 4,4292

2; Skalec Józef Antoni
Skalec Krystyna Jadwiga

2,6261


