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INFORMACJA 

 

 

Starosty Włocławskiego 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej pod nazwą 

„Wspólnota Gruntowa Rolników miasta Kowal” 

 

 

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot  

gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks  

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) mając na względzie fakt, 

iż decyzja Starosty Włocławskiego z dnia 08 maja 2019 r., znak: GNN.6821.54.2017  

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we „Wspólnocie Gruntowej Rolników miasta  

Kowal”, w skład której wchodzą nieruchomości położone w obrębie Przydatki Gołaszewskie, gmina 

Kowal, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, stała się ostateczna, 

i n f o r m u j ę 

o przedłużeniu terminu składania wniosków, który został określony w Informacji Starosty Włocław-

skiego z dnia 21 czerwca 2019 r. 

Zgodnie z art. 15zzs. ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 568) „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych  

w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten 

okres.” Z dniem 25.05.2020 r. terminy przewidziane tym przepisem zostały odwieszone. 

W związku z powyższym określono nowy termin na składanie wniosków, tj. do dnia  

30 listopada 2020 r. 

 

Wnioski adresowane do Starosty Włocławskiego można składać: 

- osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku (Punkt Obsługi Interesanta),  

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek; 

-drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28,87-800 Włocławek. 

 

Zgodnie z art. 8c ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,  niniejszą 

informację  przekazuje się  sołtysowi wsi Przydatki Gołaszewskie  w celu poinformowania 



mieszkańców wsi o  jej treści poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty  

w tej miejscowości oraz wywiesza się  na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włocławku, 

Urzędu Gminy w  Kowalu oraz Urzędu Miasta Kowal  na okres 14 dni, a także zamieszcza  

się ją na stronach internetowych Starostwa Powiatowego we Włocławku, Urzędu Gminy w Kowalu, 

Urzędu Miasta Kowal oraz w prasie lokalnej. 

 

 

 

 

 

 


