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Wniosek o ustalenie uprawnień do udziału  

we Wspólnocie Gruntowej wsi ………….… 

 
Podstawa prawna art. 8a ust. 1 i art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o 

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169). 
 
 Adresat 

Starosta Buski 
Adres organu 

ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój 

A. Dane wnioskodawcy 
Imię (imiona), nazwisko                                                                                                                                      Data urodzenia (dd-mm-rrrr) 

 


Adres zamieszkania (ulica, nr domu / nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy) 

 
 

Nazwa i nr dokumentu tożsamości 

 

Nr PESEL 


 

Nr telefonu 

 

Imię ojca Imię matki 

 

 

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania) 

 
 

B. Źródła uprawnień do udziału we wspólnocie 
 

Wspólnotę Gruntową wsi …………….……, zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Busku-

Zdroju stanowią działki oznaczone numerami geodezyjnymi: …………………………………………………….… 

o łącznej powierzchni ……….… ha 

Oświadczam, że w okresie od 5 lipca 1962 r. do 4 lipca 1963 r. posiadałem(am) 

gospodarstwo rolne i faktycznie korzystałem(am) z gruntów stanowiących Wspólnotę 

Gruntową wsi …………………. 

TAK  ─►B.1.,                      NIE ─► B.2. 

B.1. Dane gospodarstwa wnioskodawcy w w/w okresie 
Powierzchnia 

                ha 
Położenie (adres) 

 

Tytuły własności nieruchomości gospodarstwa 
Nazwa dokumentu Załącznik nr 

 
Nazwa dokumentu Załącznik nr 

 
Nazwa dokumentu Załącznik nr 

 

 

─►C.1 

B.2. Osoba, która w okresie od 5 lipca 1962 r. do 4 lipca 1963 r. posiadała gospodarstwo 

rolne i faktycznie korzy stała z gruntów stanowiących Wspólnotę Gruntową wsi 

……………………, po której wnioskodawca przejął bezpośrednio lub pośrednio prawa do 

udziału we wspólnocie. 
 

Imię (imiona), nazwisko 

 

Imię ojca Imię matki 

 

Posiadane Powierzchnia Położenie (adres) 
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gospodarstwo 

rolne: 
                 ha                       
 

 

Nazwa dokumentu Załącznik nr 

 

Nazwa dokumentu Załącznik nr 

 

Nazwa dokumentu Załącznik nr 

 

Wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie 

od tej osoby TAK  ─►rubryka obok, NIE  ─►B.3. 

W części 

                 / 
 

Nazwa dokumentu, na podstawie którego wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie Załącznik nr 

 
─► C.1. 

 

B.3. Osoba, która przejęła uprawnienia do udziału we wspólnocie od osoby wymienionej 

w pkt. B.2. 
Imię (imiona), nazwisko 

 

Imię ojca Imię matki 

 

Posiadane 

gospodarstwo rolne: 

Powierzchnia 

                              ha 
 

Położenie (adres) 

Tytuły własności nieruchomości gospodarstwa 

Nazwa dokumentu, na podstawie którego zostały przejęte uprawnienia do udziału we wspólnocie Załącznik nr 

 
 

Nazwa dokumentu – tytułu własności pozostałych nieruchomości gospodarstwa rolnego Załącznik nr 

 

 

Nazwa dokumentu – tytułu własności pozostałych nieruchomości gospodarstwa rolnego Załącznik nr 

 

 

Wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie 

od tej osoby TAK ─► rubryka obok, NIE  ─►B.4. 

W części 

             / 
 

Nazwa dokumentu, na podstawie którego wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie Załącznik nr 

 
─►C.1. 

 

B.4. Osoba, która przejęła uprawnienia do udziału we wspólnocie od osoby wymienionej 

w pkt. B.3. 
Imię (imiona), nazwisko 

 

Imię ojca Imię matki 

 

Posiadane 

gospodarstwo 

rolne: 

Powierzchnia 

                             ha 
 

Położenie (adres) 

 

Tytuły własności nieruchomości gospodarstwa 

 

Nazwa dokumentu, na podstawie którego zostały przejęte uprawnienia do udziału we wspólnocie Załącznik nr 

 

 

Nazwa dokumentu – tytułu własności pozostałych nieruchomości gospodarstwa rolnego 

 
 

Załącznik nr 

 
 

Nazwa dokumentu – tytułu własności pozostałych nieruchomości gospodarstwa rolnego 

 

 
 

 

Załącznik nr 

 

 

Wnioskodawca przejął uprawnienia do udziału we wspólnocie 

od tej osoby TAK  ─► rubryka obok,                         NIE   ─► 

Z.1.  (druk dodatkowego załącznika) 

W części 

           / 
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C.1. Oświadczenie o prawdziwości danych we wniosku 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 KK, który za oświadczanie nieprawdy przewiduje karę 
pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 
 

Miejscowość, data                                                                                                 Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

C.2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi 

zmianami) przez Starostę Buskiego, w celu sporządzenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie 

Gruntowej wsi ……………………….. oraz podania go do publicznej wiadomości. 

(Osobie podającej dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.) 
 

Miejscowość, data                                                                                    Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 
 

Wypełnić pismem  drukowanym, długopisem, na maszynie lub na komputerze. Wypełniony  wniosek należy złożyć 
wraz z wymaganymi załącznikami, opisanymi, załączonymi w oryginale lub jako potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kopie. 


 

 

 


