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oGŁoszENIE sTARosTY soKÓLsKlEGo W SPRAW|E WSPÓLNoTY
GRUNTOWEJ WS! WOLKA, gmina Suchowota

Zgodnie z art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czeruvca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
(Dz. U. Nr 28, poz. 169 z póŻn. zm')

Starosta Sokólski informuje
o moŻliwościskładania wnĺoskiw przez osoby uprawnione do udziału we wspllnocie gruntowejwsi
Wrlka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki nr 12OO, 1201, 1202 i 1203 o łąiznej
powierzchni 40,95 ha oraz działka nr 1778 o powierzchni 9,17 ha - udział 26127 i działka Nr 63a ó
powĺerzchni 5,68 ha _ udział 26127 połoŻone W obrębie Biele Suchowolskie, jednostka ewidencyjna
Suchowola-obszar wĺejski w celu ustalenia uprawnionych do udziału W Ww' wspólnocĺe-w
niepzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 20'17 r. pod rygorem utraty uprawnień. Ń pzypadku

zloŻenia wniosku po wskazanym termĺnie postępowanie zostanie umorzone jako bezprzedmiotówe.
Wniosek mogą złożyl:

.

osoby tizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzenľanie pzez
okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystáĘ ze wspólnoĘ
gruntowej albo
. oso_by Íizyaz1g, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości,w której
znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości
gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntowa są lasy, grunty leśnealbo nieużytki
przeznaczone do zalesienia , chyba Że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do 3í
grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie kozystaĘ ze wspólnoty.
Nĺekozystanie z gruntÓw wspÓlnoty gruntowej, w okresach wymienĺonych wyŻej nie powoduje utraty
uprawnień' jeżeli spowodowane było klęską Żywiďową' wypadkami losowymĺ lub ĺnnymi szczégllnymi

względami.

Wniosek moŻe złoŻyérÓwnież następca prawny osib o których mowa wyzej.
Wniosek powin ien zawierać,:

r
.
o
o
.
.

określnienieruchomości,która stanow!wspólnotę gruntową,
imię i nazwisko osoby Íizycznej albo firmę osoby prawnej składającej wniosek,
adres doręczeń,
näzWQ mleJscowości, w której położonejest gospodarstwo rolne osoby składającej
wniosek,
określenienieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
wskazanie dowodów świadczących, że Wnioskodawca spełnia 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 spełniał pozostałych wymogÓw
Wnioskodawca zostanie Wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod
rygorem pozosiawiěnia
bez rozpoznania.
Wnioski adresowane do Starosty SokÓlskĺego moŹna składaĆ:
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osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Sokółce (paľter, Biuro
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í6_100 Sokółka,
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5prawę prowadzi: Krystyna czajkowska

e-mall: krystyna.czajkowska@sokolka-powiat.pl
tel' 857l 'l 0846 pokój 68, ll piętro godz.:7:30-l 5:3o
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