……………………………………………

………………………………, ……/……/201…r.

(imiona i nazwiska)

(miejscowość, data)

……………………………………………
(PESEL)

……………………………………………
(seria i numer dowodu osobistego)

……………………………………………
……………………………………………

Zarząd Spółki dla zagospodarowania
wspólnoty gruntowej we wsi/ach*

(adres zamieszkania)

………………………………………………………

……………………………………………
(imię ojca i matki)

……………………………………………
(telefon kontaktowy)

OŚWIADCZENIE

do aktualizacji wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej
Ja niżej podpisana/y* świadoma/y* odpowiedzialności karnej wynikającej m.in. z:
 Art. 233 § 1 Kodeksu Karnego

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”;



Art. 270 § 1 Kodeksu Karnego

„Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentyczny używa, podlega karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”;

oświadczam, że nabyłam/em* na podstawie:
(data dokumentu na podstawie którego nabyto udział)



aktu notarialnego z dnia …………. (Repertorium „A” Numer …………..………./………………) *



prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (Sygn. akt. …… …… …/……)*

(numer aktu notarialnego)

(numer sygnatury akt)

□ (lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza) z dnia (Repertorium „A” Numer
……./………..)


…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………*
(inne, jakie?)

(numer dokumentu)

od prawnego udziałowca ……………………………………………………………………………………………………… w drodze
(imię i nazwisko poprzedniego udziałowca)

spadku/darowizny/wyjścia ze współwłasności/………………………………………………………………………* udział we
(inne, jakie?)

wspólnocie gruntowej wsi …………………………………………………………… w wielkości wynoszącej: …,… … … …,
(miejscowość/ci wspólnoty gruntowej)

(wielkość udziału we wspólnocie)

co stanowi ……/…… udziału z pozycji: ……… załącznika do decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PPRN
(ułamkowa część udziału)

(numer pozycji)

w Białej Podlaskiej z dnia ……/……/……r. (…….…….…….………-…/…/……/…/……).
(data decyzji)

(znak/numer decyzji)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb weryfikacji niniejszego oświadczenia
i umieszczenia mojej osoby w wykazie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

……………………………………………
(czytelny podpis)

Załączniki:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
Wypełnione drukowanym pismem oświadczenie należy złożyć wraz z załącznikami potwierdzającymi nabycie udziału
– kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oświadczającego

Nabywanie praw do udziału we wspólnocie gruntowej reguluje ustawa z dnia 29 czerwca 1963r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Dz. U. z 1963r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm., a w szczególności:
Art. 18
2. Nazwa spółki i skład zarządu spółki oraz obszar wspólnoty gruntowej i wykazy uprawnionych do
korzystania z tej wspólnoty podlegają z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów. Wszelkie późniejsze
zmiany w obszarze wspólnoty gruntowej i w wykazie osób uprawnionych, jak również zmiana
statutu i zmiany w składzie osobowym zarządu, zgłasza do ewidencji zarząd spółki.
Art. 28
1. Udział 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. Zbycie udziału we wspólnocie gruntowej wymaga formy aktu notarialnego.
Art. 28
1. W razie zbycia wszystkich gruntów gospodarstwa rolnego przez uprawnionego do udziału we
wspólnocie gruntowej udział w tej wspólnocie przechodzi na nabywcę tego gospodarstwa.
2. W razie zbycia części gruntów określonych w ust. 1, 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.
Art. 29
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.
Wszystkie osoby będące następcami prawnymi osób uwzględnionych we wskazanym powyżej wykazie są
proszone o wykazanie swoich praw poprzez przedstawienie stosownych dokumentów (odpisy ksiąg
wieczystych, akty notarialne, umowy, orzeczenia sądowe i inne) i oświadczeń.

