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OBWIESZCZENIE
Starosty Makowskiego z dnia 27.02.2017 r.
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego / (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. / oraz mając na uwadze art. 1 i art. 8a
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych / (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 703/
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
z wniosku Pana Ludwika Sieczkowskiego, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa –
repetytorium A Nr 3214/2016 występuje Pani Ewa Sieczkowska, dotyczącego ustalenia :
1. wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Magnuszew Duży gmina
Szelków, z art. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, oraz wykazu obszarów
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we
wspólnocie, w skład której wchodzi działka nr 54 o pow. 0,0900 ha, położona w miejscowości
Magnuszew Duży gm. Szelków, uznana za wspólnotę gruntową decyzją Nr 7224/4/97 z dnia
30.01.1997 r. wydaną przez Urząd Rejonowy w Makowie Mazowieckim - w trybie przepisów
ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Jako strony niniejszego postępowania ustala się osoby fizyczne lub prawne (ich następców prawnych)
posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w okresie od 04.07.1962r. do 05.07.1963r. faktycznie
korzystały z tej wspólnoty lub w tym czasie nie korzystały z niej z powodu klęski żywiołowej,
wypadków losowych lub innych szczególnych względów.
W związku z powyższym informuje się wszystkie zainteresowane strony o możliwości uzupełniania
akt sprawy o ewentualne dowody potwierdzające spełnienie warunków nabycia uprawnień do
udziału we wspólnocie. Dostarczone dowody winny odnosić się do stanu pierwotnego do dnia
05.07.1963r. Dowody należy składać na adres Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, ul.
Rynek 1.
Stosownie do art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony osobiście lub przez
pełnomocnika mogą przeglądać akta sprawy w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim –
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 30 – pok. 24.
Jednocześnie na podstawie art.36 Kpa zawiadamiam, że rozpatrzenie wniosku nie może być
załatwione w terminie ustawowym. Organ prowadzący postępowanie zobowiązany jest pozyskać
niezbędny materiał dowodowy. Nowy termin załatwienia wniosku ustala się do dnia 30 czerwca 2017
roku.
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