
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia O {o marca 2018
Znak: SPN.IV.7511.1.31.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 w związku z art. 33 § la  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) i art. 8b ustawy 
z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r. poz. 703)

zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018r. przekazał skargę Spółki Gruntowej M iasta Pińczowra 
z dnia 22 lutego 2018 r. na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2018r. znak: 
SPN.IV.7511.1.31.2017 uchylającą w  całości decyzję Starosty Pińczowskiego z dnia 7 września 
2017r. znak: GN.VIII.6829.1.2017 o wygaszeniu w całości decyzji Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Pińczowie Nr PBG.IV-44/6/64 z dnia 9 maja 1964r. zatwierdzającej projekt wykazu 
osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej użytkowanej leśnie i rolniczo, obszar 
gospodarstw^ przez nich posiadany i wielkość przysługujących im udziałów^ w tej wspólnocie 
położonej w Pińczowie o obszarze ok. 130 ha. oraz odmawiającą wygaszenia decyzji Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie N r PBG.IV-44/6/64 z dnia 9 maja 1964r., do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na 
skargę i aktami sprawy.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania zawiadamiane o aktach lub innych 
czynnościach tut. organu w myśl z art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych, które brały udział w postępowaniu i nie wniosły skargi, a wynik 
postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego, są uczestnikiem tego postępowania na 
prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złożą do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach wmiosek o przystąpienie do postępowania.
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Wywieszono od dnia 
Miejsce wywieszenia

do dnia



Rozdzielnik:

Celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni 
Po upływie tego okresu, tut. organ prosi 
o pisemne potwierdzenie okresu wywieszenia

1. Urząd Miejski w Pińczowie 
(e-puap)

2. Starostwo Powiatowe w Pińczowie 
(e-puap)

Celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
oraz umieszczenia na stronie internetowej 
Świętokrzyskiego Urzędu W ojewódzkiego w Kielcach

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 
(w miejscu)


