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Zawiadomienie  

 
W związku z postępowaniem prowadzonym przez  Starostę Opolskiego  w sprawie 

ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej w obrębie  Dobrzeń Wielki, 

gmina Dobrzeń Wielki  obejmującej działki: 

 

MIEJSCOWOŚĆ ARK. MAPY  NR     DZIAŁKI POWIERZCHNIA 

Dobrzeń Wielki 1 789/11 0.9460 ha 

Dobrzeń Wielki 1 790/11 0.9190 ha 

Dobrzeń Wielki 1 791/12 4.6130 ha 

Dobrzeń Wielki 3 858/89 0.2176 ha 

Dobrzeń Wielki 3 1618/177 0.2530 ha 

Dobrzeń Wielki 3 3140/177 0.2242 ha 

Łączny obszar 7.1728 ha 

na podstawie  art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,  

 

zawiadamiam 

że zostały zebrane materiały stanowiące podstawę wydania decyzji w sprawie ustalenia 

uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej w obrębie  Dobrzeń Wielki, gmina 

Dobrzeń Wielki  wyżej wymienionych działek. 

Postępowanie prowadzone jest z urzędu na podstawie przepisów  art.8a  ust.7 i 8d  

ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (  tj. Dz.U z 

2016 r. poz. 703). 
Z zebranymi w sprawie materiałami i dowodami można  zapoznać się w Starostwie 

Powiatowym w Opolu, Pl. Wolności 7/8, pok.228 w godzinach 730 – 1700 poniedziałek, 7 30 – 1530 

wtorek, środa, czwartek, 7 30 – 1400 piątek w terminie 7 dni od dnia wywieszenia. W tym samym 

czasie można wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłosić żądania dotyczące rozstrzyganej 

sprawy.   

     
Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres  14 dni tj. od dnia  05.01.2018  do dnia  18.01.2018 na 

tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 oraz Placu Wolności 7/8, 

publikuje się na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl, ponadto przekazuje 

się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki, celem wywieszenia na okres 14 dni.  
                       Z up. STAROSTY 
                         Tadeusz Dziubałtowski 
                                    Naczelnik Wydziału Gospodarki, 

                                    Nieruchomościami i Rolnictwa

  

 

Otrzymują: 

1. Wójt Gminy  Dobrzeń Wielki 

    46-081 Dobrzeń Wielki 

    ul. Namysłowska 44 – celem wywieszenia 

http://www.powiatopolski.pl/


2. Starostwo Powiatowe w Opolu- tablice ogłoszeń 

3. Strona internetowa Powiatu Opolskiego 

4. a/a 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych  podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszeniu w urzędzie 

gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu zawiadomienie uważa się za doręczone. 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi Urszula Leśniak  

Inspektor w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa  ( tel.774412341 ). 
 


