
Starostwo Powiatowe  

     w Staszowie       Staszów, dnia 2022.09.30 

 GN-II.6821.1.5.2021 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa ustalenia 

uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 

29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

140), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina 

Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 

o pow. 0,9800, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 

ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha, nie może zostać załatwiona w dotychczas wyznaczonym 

terminie z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowego materiału dowodowego w kwestii 

faktycznego korzystania  z gruntów wspólnoty w okresie od dnia 1.01.2006 r. do dnia 31.12. 

2015 r.  

W związku z tym przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 

30 listopada 2022 roku.  

Zgodnie z art. 37 Kpa stronom służy prawo wniesienia ponaglenia wraz 

z uzasadnieniem do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Staszowskiego, 

jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to 

niezbędne do załatwienia sprawy. 

Starosta 

Józef Żółciak 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1 x Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, 28-225 Szydłów - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art.   

49 Kpa ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia) 

– e-puap 

1 x Pani Wiesława Krześ, Sołtys wsi Korytnica, Korytnica 114, 28-225 Szydłów - celem podania do publicznej 

wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu 

z adnotacją o terminie wywieszenia) 

1 x Wydział Organizacji i Nadzoru w/m - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa 

( wywieszenie na tablicy ogłoszeń ) 

1 x Wydział – Biuro Informatyczne – celem umieszczenia na stronie internetowej „bip” Starostwa Powiatowego 

na okres 14-tu dni i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia 

1 x a/a. 


