
                                                                                                 Czarnocin, dnia 12.02.2018 roku 

OGŁOSZENIE 

 W związku z toczącym się przed Sądem Rejonowym w Busku- Zdroju V Zamiejscowym 

Wydziałem Cywilnym z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej postępowaniem w sprawie 

o zasiedzenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 387 położonej 

w Charzowicach Urząd Gminy w Czarnocinie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób, 

które dysponują jakąkolwiek wiedzą na temat tej działki lub jej części, w szczególności 

informacji czy była ona użytkowana przez mieszkańców wsi Charzowice. Informacje 

niezbędne są w celu podjęcia skutecznych działań przez Urząd. 

 Tutejszy Urząd prosi zwłaszcza osoby, które sporządziły anonimowe pismo odręczne 

(data wpływu: 07.02.2018 r.) dotyczące przedmiotowej działki o zgłoszenie się do Urzędu 

celem udzielenia informacji, które mogłyby pomóc w prowadzonej sprawie. 

 Osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę proszę o zgłaszanie się do dnia 19.02.2018 r. 

w Urzędzie Gminy w Czarnocinie pokój nr 26 w godzinach od 7:00 do 15:00. 

 Poniżej treść anonimowego pisma oraz mapa z lokalizacją działki będącej 

przedmiotem zasiedzenia. 

                                                                                       Wójt Gminy Czarnocin 

                                                                                     /-/ mgr Maria Kasperek 

                          

1. Treść anonimowego pisma 

                                                                                  Urząd Gminy 

                                                                                  w Czarnocinie 

                                                                                  Wójt Gminy Czarnocin 

Ja i inni mieszkańcy wsi Charzowice mamy do Pani Wójt sprawę a mianowicie chodzi o drogę 

która biegnie od głównej drogi od wschodu na zachód między posesją zlokalizowaną na 

działkach  nr ewid. 189 i 398 (w oryginale imię i nazwisko) a posesją zlokalizowaną na działce 

nr ewid. 190  (w oryginale imię i nazwisko). Od drogi tej jest wjazd na posesję zlokalizowaną 

na działkach  nr ewid. 189 i 398 (w oryginale imię i nazwisko) oraz posesją zlokalizowaną na 

działce nr ewid. 190  (w oryginale imię i nazwisko). 

Droga ta od kilkudziesięciu lat jest jako droga gminna. Naszym zdaniem droga ta powinna być 

własnością gminy a nie właścicielki posesji zlokalizowanej na działce nr ewid. 186 ( w oryginale 

nazwisko)  przez jakieś zasiedzenie. Ci ludzie do tej drogi nie mają żadnego prawa. W związku 

z powyższym prosimy Wójt Gminy o nie wyrażanie zgody dla w/w Pani. Jeśli ta droga jest w 

planie przez działkę tej Pani należałoby tę drogę odtworzyć bo przecież z drogi podatku nie 

płaci. 

Jeszcze raz prosimy o nie wyrażanie zgody na oddanie tej drogi w/w Pani. 

Z wyrazem szacunku dla Wójt Gminy mieszkańcy wsi Charzowice. 

 

 



2. Lokalizacja działki będącej przedmiotem zasiedzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


