SteradaCzęstochewskt
GK.6821.1.3.2022

OGŁOSZENIE
STAROSTYCZĘ STOCHOWSKIEGO
z 5 kwietnia2022roku
o terminiei zasadachskładaniawniosków o potwierdzenieuprawnień do
udziału we wspólnociegruntowejwsi Pękowiec,obręb ewidencyjny
Piaski, gminaKoniecpol.
Ostateczną decyzją StarostyCzęstochowskiegoz 25 lutego2022 roku
o powierzchni9,7700ha
nr GK.6821.1,5.2021ustalono,ż
e nieruchomość
ona we wsi Kapaniny,składająca sięz działek nr l, 9, 13,25,
położ
52/2, 91, 92 i 107,stanowiwspólnotęgruntową tej wsi.Tą samą decyzją,
z powodu braku wniosków, orzeczono o nieustaleniu wykazu
uprawnionychdo wspólnotywedhigstanu na dzień 6 lipca 1963roku,
W związhi z nieustaleniemwykazuuprawnionych,działając na
podstawie art.Scust.l i ust.2 ustawyz dnia 29 czerwcza1963roku o
zagospodarowaniuwspólnot gruntowych(t.j. Dz.U.2016.703)
lonew art. 6a
e osoby,które spełniają warunkiokreś
zawiadamiasię, ż
ust.l ustawy,mogą składaćwnioskio potwierdzenie,w fonnie decyzji,
tego uprawnienia.
liweustalenieuprawmnychdoudziału wewspólnocie
eli nieJest moż
(Art.Sa.l. Jeż
-wart.6 ust l lub 2, uprawnionymido udziału w tej wspólnocie
o
którychmowa
gruntowej,

St}:

l) osobyfizycznelub prawne, któreposiadają gospodarstwarolne i nieprzerwalnieprzez
okresod l stycznia2006r. do 31 grudnia 2015r. faktyczniekorzystały zewspólnoty
gruntowejalbo
ci, w której
2)osobyfizyczne,horęmajqmiejscezamieszkaniana tereniemiejscowoś
-wspólnot
ci gospodarstwo
znajdują sięgruntystanowiące
ęlub prowadzą wtej miejscowoś
-Je
ne albonieuż
eliwspólnotygruntową SĄ lasy,grunty leś
rolne ż
ytkiprzeznaczonedo
e przezokresod l stycznia2006r. do 31 grudnia 2015r. osobyte
zalesienia,chybaż
faktycznienie nie korzystały ze wspólnoty.
w ust.I nie powoduje
2) ntekorzystanieze wspólnotygruntowejw okresiewymienionym
wypadkami
losowymilub
kl
o
ź
sk
eli spowodowanebył ę ą ywioiową,
utraty uprcmnień, Jeż
innymiszczególnymiwzględami).

dziernika2022roku
Wnioskinależ
y składaćw terminiedo 14 paź
na adresStarostwaPowiatowegow Częstochowieul.Sobieskiego9.
lonew art.Scust.5i 6 ustawy.
Wniosekmusispełniaćwymogiokreś
Przykładowywzórwnioskuw załączeniu.

miejscowo
ść
, data
imię, nazwiskownoskocfa\vcy,
adresdodoręczeń

Starosta Częstochowski

Wnosz ęo ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gnmtowej wsi Pękowiec,
ustalonej decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 25 lutego 2022 r. nr GK.6821.1.5.2021,
z uwzględnieniem przyshigującego mi uprawnienia.
Uzasadnienie:
W okresie od l stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2016 r. korzystaiam/korzystał em faktycznie i
lone w art. 6a
nieprzerwalnie ze wspólnoty gruntowej. Poza tym spehiiam pozostałe warunki, okreś
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. 2016.703):
l) posiadam gospodarstwo rolne o pow. ......... ha, poł oż
one w ..
ci, w terenie której znajduj ą sięgrunty wspólnoty Pękowiec.
2) mieszkam w miejscowoś
W ota-esieod.............. do.................... nie korzystałem ze wspólnoty z powodu

Prawo do wspólnoty przysługuje mi po.
na podstawie.
ci
l) w całoś
ci przysługuj ą
ci; pozostał e częś
2) w częś
Opissposobukorzystaniaprzezwnioskodawcęze WspólnotyGmntowejwsi Pękowiecw latach2006-2016:

wiadczyćinni rolnicy wsi Pękowiec:
Sposób i czas korzystania ze wspólnoty mogą poś

podpiswnioskodawcy
lić,
Niepotrzebneskreś
Wprzypadkubrakumiejsca -pisaćna odwrociei podpisać.

