
GKN.6820.2.8.2018.TK                                                          Kłobuck, dnia 21.06.2018r. 
 
     ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania 
 
 Zgodnie z treścią art. 61 § 1 i 4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z póżn. zm.) – 
zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Kłobucka postępowanie w sprawie 
uznania nieruchomości za mienie gromadzkie w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 
1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. 2016r., poz. 703 z późn zm.). 
 Postępowanie dotyczy uznania za mienie gromadzkie nieruchomości  oznaczonej jako 
działka nr 323/2 o pow. 0,1600 ha obręb ewidencyjny 0009 Łobodno, jednostka 
ewidencyjna 240601_5 Kłobuck - obszar wiejski. 
 Działając na podstawie art. 7b ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z póżn. zm.) zwracam się do Burmistrza 
Kłobucka o wskazanie sposobu użytkowania działki nr 323/2 przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. przed dniem      
5 lipca 1963r. Potwierdzeniem tego faktu mogą być np. zeznania świadków. 
 Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości winny zgłosić się 
do organu prowadzącego postępowanie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od daty upływu 
terminu publikacji niniejszego zawiadomienia i przedłożyć dokumenty, z których wynika, że 
przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości. 
 Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego informuję, że sprawa nie może być załatwiona w terminie określonym        
w art. 35 w/w ustawy, z uwagi na konieczność ustalenia pochodzenia i statusu gruntów 
według stanu przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963r.                             
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Wobec powyższego termin wydania decyzji 
przewiduje się do dnia 30 września 2018r. 
 Strony mogą składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w przedmiotowej sprawie           
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Kłobucku Rynek Jana Pawła II 13, 42 – 100 Kłobuck, pok. nr 90,                    
tel. kontaktowy 34 310 95 50. 
 Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości, publikuje na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz Starostwa Powiatowego w Kłobucku na 
okres 14 dni. 
Po upływie ww. terminu proszę o potwierdzenie publikacji zawiadomienia. 
 
         Z up. Starosty 
         Kierownik Referatu GN 
         / - Maria Lasota / 
 
Otrzymują:  
1/ Burmistrz Kłobucka 
     ul. 11 Listopada 6, 42 -100 Kłobuck 

- celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku 
  na okres 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia 

2/ a/a K.T. 
- celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku 
  na okres 14 dni 



 
Do wiadomości: 
  1/  P. Barbara Ziętal 
       Sołtys wsi Łobodno 
       Łobodno, ul. Sienkiewicza 64, 42-125 Kamyk 

  - celem zapoznania mieszkańców 
    w sposób zwyczajowo przyjęty 
    w danej miejscowości 
 


