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oGŁoszENtE sTARosTY soKÓLsKlEGo W SPRAWIE WSPÓLNoTY
GRUNTOWEJ Ws! SIDERKA, gmina Nowy Dwór

Zgodnie z art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czervvca 'ĺ963 r. o zagospodarowaniu wspÓlnot gruntowych

(Dz. U. Nr28, poz. 169

zplŻn.zm.)

Starosta Sokólski informuje
o moŻliwoŚci składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowejwsi
S|DERKA, oznaczonĄ w operacie ewidencyjnym jako działki nr 39 i 354 o łącznej powierźchni 8,5'3 ha
połozone w obrębie KUDRAWKA, jednostka ewidencyjna Nowy DwÓr w celu usialenia uprawnionych
do udziału W WW. wspÓlnocie w nieprzekraczatnym terminie do dnia 0í marca 2019 r.
iloo rygoŕem
utraty uprawnień. W pzypadku złoŻenia wniosku po wskazanym terminie postępowanie zośtanie
u morzone jako bezprzed m iotowe.
Wniosek mogązłoŻyć:
. osoby łizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rotne i nieprzenľanie przez
okres od ĺ stycznia 2006 r. do 3'l grudnia 2015 r. faktycznie korzystäłyze wspóinoty
gruntowej albo
oso-by Íizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w ktorej
' znajdują
się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowoścĺ
gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntowa są tasy, gruńty leśnô albo nieużytki
przeznaczone do zalesienia , chyba że przez okres od dnia ĺ stycznia 2006 r. do 31
grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.
Niekozystanie z gruntlw wspó|noty gruntowej, W okresach wymienionych wyzej nie powoduje utraty
uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską Źywiołową, wypadkami losowymi-lubinnyňi szczégolnymi
względami.

Wniosek moŻe złoŻyć,riwnĺeżnastępca prawny osób o których mowa wyżej.
Wniosek powinien zawieral:

.
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.
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określnienieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
imię i nazwisko osoby fizycznej aIbo firmę osoby prawnej składającej wniosek,
adres doręczeń,
nazwę miejscowości, w której pďożone jest gospodarstwo rolne osoby składającej
wniosek,
określenienieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
wskazanie dowodów świadczących,że Wnioskodawca spďnia warunki do nabycia
uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

W pzypadku, gdy we wniosku nie zostanie wskazany adres Wnioskodawcy wniosek zostanie
pozostawiony bez rozpoznania. W pzypadku, gdy wniosek nie będzie spełniałpozostałych wymogiw
Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminje z dńi pod
rygorem pozosĺawiěnia
bezrozpoznania.

Wnioski adresowane do Starosty Sokólskiego moŻna składal:
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osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Sokółce (parter, Biuro obsługi
lnteresanta),
dlogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
í6_í00Sokółka,
poplzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą dostępną na Biuletynie lnformacji Pu blicznej
Starostwa Powiatowego w Sokółce
!

spřawę prowadzi:
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Krysryna czaJkowška

