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W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie uznania 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 201/3 o powierzchni 
7,13ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Paplin, gmina Kowiesy, za wspólnotę gruntową oraz 
ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu gospodarstw rolnych 
przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie wg stanu 
nieruchomości istniejącego w dniu 05 lipca 1963r., zgodnie z przepisami ustawy 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych - informuję, że jak wynika z pisma Archiwum 
Państwowego w Warszawie Oddział Grodzisk Mazowiecki, w sporządzonych do zespołów 
archiwalnych materiałach ewidencyjnych nie odnaleziono teczek spraw związanych ze 
wspólnotami gruntowymi, m.in. w gminie Kowiesy. Również Wójt Gminy Kowiesy udzielił 
pisemnej odpowiedzi, że w zasobach archiwalnych urzędu nie odnaleziono żadnej dokumentacji 
dotyczącej gruntów wspólnoty gruntowej wsi Paplin. 

Z pisma Sołtysa wsi Paplin z dnia 11 lipca 2017r. wynika, że w sierpniu-wrześniu 2017r. 
przewidywane jest przeprowadzenie zebrania z udziałem Wójta Gminy Kowiesy i Radą Sołecką 
Sołectwa Paplin, odnośnie pochodzenia i korzystania z przedmiotowych gruntów. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. .,... Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257) zawiadamiam, że 
sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie. Organ prowadzący postępowanie 
zobowiązany jest bowiem do przeprowadzenia wnikliwego postępowania dowodowego 
i wyjaśniającego w celu pozyskania niezbędnego materiału dowodowego. Nowy termin 
załatwienia sprawy ustala się do dnia 29 grudnia 2017r. 

Sprawę prowadzi: Maria Lisowska-46/834-59-02 

Otrzymują: 

([9 Wójt Gminy Kowiesy 
(celem zamieszczenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy, po tym okresie prosimy o przesłanie informacji o okresie wywieszenia). 

2. Sołtys wsi Pap lin- P. Zbigniew Niewczas 
(z prośbą o zapoznanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości) 

3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa w/m 
4. Tablica ogłoszeń Starostwa w/m 
5. a/a. 


