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oGŁoszENlE sTARosTY soKÓLsKlEGo W SPRAWIE WSPÓLNoTY
GRUNTOWEJ WSI TEOLIN

Zgodnie z art. 8c ust. 2 ustawy zdnia29 czeruvca 1963 r. o zagospodarowaniu Wspólnot gruntowych
(Dz. U. Nr28, poz. 169 zplŻn.zm.)

Starosta Sokólski informuje
o możlĺwościskładania wnioskÓw przez osoby uprawnione do udziału we wspllnocie gruntowej wsi

TEoLlN, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako dzĺałka nr 2360 o łącznej powierzchnĺ 58,31 ha
połozonej w obrębie BlELE sucHoWoLsKlE, jednostka ewidencyjna Suchowola-obszar wiejskiw celu
ustalenia uprawnionych do udziału w WW. wspÓlnocie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05

kwietnia 2019 r. pod rygorem utraty uprawnień. W pzypadku złoŻeniawniosku po wskazanym termĺnie
postępowan ie zostan ie u morzon e jako bezprzed m iotowe.
Wniosek mogązłoŻyć,:

.

osoby Íizyczne |ub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez
okres od 1 stycznia 2006 r. do 3í grudnia 2015 r. faktycznie kozystały ze wspólnoty
gruntowej albo
. osoby tizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w którei
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 stycznla 2006 r. do 31
grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystaĘ ze wspólnoty.
Niekozystanie z gruntów wspilnoty gruntowej, w okresach wymienionych wyzej nie powoduje utraty
uprawnień, jezeli spowodowane było klęską żywiďową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi

względami.

Wniosek moŻe złoŻyc również następca prawny osób o ktrrych mowa wyżej.
Wnĺosek powinien zawierać,'.

o
.
.
.
o
o

określnie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
imię i nazwisko osoby Íizycznei albo firmę osoby prawnej składającej wniosek,
adres doręczeń,
nazwę miejscowości, w której pďożone jest gospodarstwo ro|ne 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 termĺnie 7 dni pod rygorem pozostawiěnia

bezrozpoznania.

Wnioski adresowane do Starosty Sokllskiego można składai:

o
.
o

osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Sokółce (parter, Biuro obsługi
lnteresanta),
drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Sokółce, ut. Marcz. J. P!łsudskiego 8,
í6_100 Sokółka,
popłzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą dostępną na Biulety nie lnformacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sokółce

sprawę prowadzi: KrystynaczaJkowska
e_mail: krystyna.czajkowska@sokolka-powiat.pl,

tel. 857l l0846 pokój 68, ll piętro godz.:7:30-l 5:30

