
……………………………..…………………….
/imię i nazwisko wnioskodawcy/       /data i miejscowość/

……………………………………………….

.……………………………………………….
/adres do korespondencji/

Do Starosty Powiatu Tarnowskiego

ul. Narutowicza 38

33-100 Tarnów

Wnoszę  o  wpisanie  mojej  osoby  na  listę  udziałowców „Wspólnoty  Gruntowej  w  Bobrownikach

Małych”  jako następcy prawnego udziałowca: 

1. ……………………………………………………………………….

Wspólnotę  Gruntową we  wsi  Bobrowniki  Małe,  zgodnie  z  wypisem z  rejestru  gruntów stanowią

działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 472 o powierzchni 3,79 ha, 524/1 o powierzchni 4,06 ha,

524/2 o powierzchni 0,08 ha, 1074/3 o powierzchni 0,24 ha, obręb Bobrowniki Małe, 

gm. Wierzchosławice.

Dane wnioskującego:

Nazwisko Imię

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu/lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Pesel

1. Oświadczam, że udział we wspólnocie dziedziczę w części/w całości*

2. Oświadczam, że udział we wspólnocie nabyłem w drodze spadku/umowy kupna/darowizny* na

dowód czego załączam następujące dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych w celu rozpatrzenia

niniejszego wniosku.

4. Oświadczam, że znane mi są zasady odpowiedzialności karnej za składanie niezgodnych z prawem

lub stanem faktycznym oświadczeń.

………………………….………………
    /własnoręczny podpis/

* niepotrzebne skreślić



UWAGA:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z

1963 Nr 28 poz. 169 z późn. zm.):

1. dział we wspólnocie gruntowej może być zbywany wyłącznie w całości i tylko na rzecz osoby

posiadającej już udział w tej wspólnocie oraz na rzecz osób posiadających gospodarstwa rolne w tej

samej wsi lub we wsiach przylegających do wspólnoty.

2. W razie zbycia wszystkich gruntów gospodarstwa rolnego przez uprawnionego do udziału we

wspólnocie gruntowej udział w tej wspólnocie przechodzi na nabywcę tego gospodarstwa.

W razie  zbycia  części  gruntów,  udział  we  wspólnocie  gruntowej  zachowuje  dotychczasowy

właściciel, chyba że na podstawie umowy odstąpi swe uprawnienia nabywcy. Jeżeli jednak zbywca

pozostawia sobie obszar użytków rolnych nie większy niż 0,1 ha, udział we wspólnocie gruntowej

przechodzi na nabywcę.

3.  Jeżeli  gospodarstwo  rolne,  z  którego  posiadaniem  był  związany  udział  we  wspólnocie

gruntowej, zostało podzielone na części w drodze działu spadku lub wyjścia ze współwłasności, udział

we wspólnocie ulega podziałowi proporcjonalnie do obszaru tych części.


