
STAROSTA KĘPIŃSKI 

 

OGŁOSZENIE 

STAROSTY  KĘPIŃSKIEGO 

w   sprawie  wspólnot  gruntowych  i  mienia  gromadzkiego 
 

          Informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych, którzy korzystali ze wspólnoty 

gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym to jest: 

1/ osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres                 

od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku - faktycznie korzystały ze wspólnoty 

gruntowej;   

2/ osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują                       

się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli 

wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba               

że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku osoby te faktycznie 

nie korzystały ze wspólnoty gruntowej;  

o możliwości składania do Starosty Kępińskiego wniosków o ustalenie, które nieruchomości 

stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz 

wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących                     

im udziałów we wspólnocie.    

Informuję, że niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie wymienionym                                     

w pkt 1 i 2 nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, 

wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami. 
 

Termin  składania  wniosków  upływa  w  dniu  10  lipca  2021  roku    
 

Wniosek musi zawierać:  

1/ określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,  

2/ imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwę firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału 

   we wspólnocie gruntowej,  

3/ nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawionego do udziału 

    we wspólnocie gruntowej, 

4/ wskazanie adresu do doręczeń.  

Do wniosku należy dołączyć lub wskazać dowody, które świadczą, że dana nieruchomość stanowi 

wspólnotę gruntową, a wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie 

gruntowej.  
 

Jeżeli wskazane dowody będą wystarczające, Starosta Kępiński wydaje decyzję o ustaleniu, wykazu 

uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez 

nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. 
 

Decyzja o ustaleniu wykazu uprawnionych nie dotyczy indywidualnych pojedynczych wnioskodawców, 

lecz wszystkich uprawionych. Jeżeli więc nie wszyscy uprawnieni złożą wnioski, Starosta Kępiński 

wyda decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie.           

Decyzja doręczona zostanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości, wywieszona                       

na tablicy ogłoszeń gminy i starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa                          

się za doręczone. 
 

Wnioski należy złożyć do Starosty Kępińskiego, Wydział Geodezji na adres Starostwa 

Powiatowego w Kępnie, ulica Kościuszki 5, 63-600 Kępno, Wydział Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 



 

Przedmiotowa informacja została podana do publicznej wiadomość na okres 14 dni, poprzez 

ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starosta Powiatowego w Kępnie, Gminy Kępno, Gminy Baranów, 

Gminy Bralin, Gminy Trzcinica, Gminy Łęka Opatowska, Gminy Rychtal, Gminy Perzów, 

zamieszczono na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kępnie i wyżej wymienionych 

gmin (BIP) oraz w prasie lokalnej.  

            Starosta Kępiński 

             Robert Kieruzal 

           

Podstawa prawna ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 

(Dz.U.2016.703) 

            


