
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 08.04.2019r. 

GNK. 6810.2.6.2018.2019.AP(21) 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału 

 we wspólnocie gruntowej wsi Chrcynno, w skład której wchodzi 

nieruchomość oznaczona jako działki nr nr 97, 122/1, 173/1 

 o łącznej powierzchni 31,17ha 

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz.U.2016, poz. 703)  

z a w i a d a m i a, 

o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie 

gruntowej wsi Chrcynno, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do 

udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne  

i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2015r. faktycznie 

korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wskazana grupa osób uprawnionych do 

udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, 

które zgodnie z art. 8c ust 6 pkt. 2, które świadczą o spełnieniu warunków do 

nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.  

 

W myśl art. 8c ust. 5 ww. ustawy  wniosek powinien zawierać: 

 określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową, 

 imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału 

we wspólnocie gruntowej, 

 nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do 

udziału we wspólnocie gruntowej,  

 wskazanie adres do doręczeń. 

 

Termin składania wniosków upływa 1 maja 2020r.  

Wszelkie informacje związane z powyższą sprawą można uzyskać w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, 

pok. 24, gdzie można również składać wyjaśnienia oraz dokumenty mające istotne 

znaczenie dla sprawy. 

Z up. STAROSTY 

/-/ Wojciech Łęgowski 

GEODETA POWIATOWY 

 
Otrzymują: 

1. Sołtys wsi  Chrcynno 
Pan Jerzy Wierzbicki 
(2 egz. w tym 1 egz. do zwrotu z adnotacją, że podano do wiadomości mieszkańcom wsi Psucin w sposób 
zwyczajowo przyjęty). 

2. Urząd Miejski w Nasielsku 
ul. Elektronowa 3 
05-190 Nasielsk (3 egz. w tym 1 egz. do zwrotu z adnotacją, że decyzja była wywieszona w Urzędzie 
Miejskim na okres 14 dni, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  i prasie lokalnej) 

1. 3 x aa (w tym jeden egzemplarz do wywieszenia na tablicę informacyjną Starostwa Powiatowego na 
14dni i zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej) 


