
~'IA ~•~'\I./,) J ')\'' :, ( '1\r} 
v. ~.\..' !Lll.f'\1,I' 

ul • , , , l' 1 I' r H 
96-' L -1 -B,ł'i'' 1:vnc'E 

GGN.6810.1.1 .2020.EM 

URZĄD GMINY-KOVvllSYl 
Wpl n Io 

2021 -OP ~ 8 Ski rniewice, dnia 1 czerwca 2021 r. 

Lei_.. _··---1 ldĄ 
Zawiadomienie o wszczęci~ postępowania

7 

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735) oraz art. 8d ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 703), St~rosta Skierniewicki 

zawiadamia 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do 
udziału we wspólnocie oraz wykazu gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości 
przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 
Paplin, gmina Kowiesy oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 201/3 
o pow. 7,13ha, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych. 

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie uprawnionych 
do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, tj. osób fizycznych 
lub prawnych posiadających gospodarstwa rolne i faktycznie korzystających ze wspólnoty 
w ciągu ostatniego roku przed wejściem w życie ustawy lub osób uprawnionych 
w okolicznościach przewidzianych w ust. 2 ait. 6 ustawy, to na podstawie art. 6a ust.I pkt 1 
ustawy, uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby posiadające gospodarstwa 
rolne i nieprzerwanie w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie 
korzystające ze wspólnoty gruntowej . Jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo 
nieużytki przeznaczone do zalesienia, uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie są osoby 
fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty 
stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej wsi gospodarstwa rolne chyba, że przez okres od 
1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały ( art. 6a 
ust. 2 pkt 2 ustawy). 

Jednocześnie wzywam strony do złożenia wszelkich dowodów potwierdzających 
faktyczne korzystanie z gruntów wspólnoty w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 
2015 r., które są w posiadaniu wnioskodawców. 

Zawiadamiam na podstawie art. 89, art. 91 § 1 i §2, ait. 92, art. 95 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
256 z późn . zm.), że na dzień 1 lipca 2021r. na godz. 10°0, w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, sala nr 123 
(I piętro) wyznaczona została rozprawa administracyjna w przedmiotowej sprawie. Na rozprawie 
administracyjnej strony postępowania będą mogły składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, 
propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. 

Zgodnie z art. 94 § 1 Kpa nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych 
na rozprawę nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. 

Ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie 
z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
zawiadamiam, że termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 29 października 2021 r. 



Pouczenie: zgodnie z ait. 37 Kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono 
sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 
§ I lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatw ienia sprawy. 
Ponaglenie - wraz z uzasadnieniem - wnosi się (w dwóch egzemplarzach) do Wojewody Łódzkiego za 
pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. 

Sprawę prowadzi: Edyta Moroz - 46/834-59-02 

Otrzymują: 

1. Pani 
2. Pan 
3. Pani 
4. Pani 
5. Pan 
6. Pani 
7. Pan 
8. Pan 
9. Pan 
10. Pan 
11. Pani 
12. Pani 
13. Pani 
14.Pan 

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

16. Sołtys wsi Paplin (z prośbą o zapoznanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w 
danej miejscowości) 

17. Biuletyn Informacji Publicznej i tablica ogłoszeń Starostwa w/m 
18. a/a. 

Od pkt 1 do pkt 14 wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 


