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Otwock, dnia 16 marca 201.6 roku

DECyZIA NR 33l2016

Na podstawie art. 151 S 1 pkt2,w zwi4zkuzart.l.45 g l pkt 5 ustawy z dnia1.4 czerwca
1960 r. Kcrdeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. tJ. z 2:"016 r. poz. i>-3), onz art. g
ust. 1, w zwi4zku z art. l :ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodirowilniu wsp6lnot
gruntowych (tekst jedn. Dz. tJ. z 1963 r. nr 2g poz. 169 z p62n. i:^.1, po przepysu/qdzeniu
wznowionego postgpowania w sprawie zakoi'tczonej decyzj4 nr 91/11013 Staiosty Otwockiego
z dnia 5 sierpnia 2013 r. odmawiaj4c4 ustalenia, 2e nieiuchomosci polo2one w miejscowoici
Ponurzycet, gm. Celestyn6w, ozrtaczorre w ewidencji grunt6w jako dzirilki ew. nr 110,10g,215/1,
278/1,279/2,390,392,393,507,534/1,573,715,719,769, g0'1.,920, g21, g61,/1, ggg, 905/1, g05,/2,
906, 1010,1,011,/'1", 1013/2, 1084/1,1085, 1096, 1097,1088,1,089/1, 1093i,1379/1,13i7g/1, 13g0/1,
1381, 1383, 1384/1,1385,1387,1388,1389,1390,1471/1,1471/2,1519,1!;19,1539,1539,1606,-1.607,
'1.608, 1.621,1622/1, 1622/2, 1622/3, 1624, 1662, 1669, 1700,1706, 171.6,, 1745, 1746, "t747, 1760/1.
z obr.15 Ponurzyca, stanowi4 mienie gromadzkie

Starosta Otwocki

'1.. Uchyla ostatecznq decyzjg nr 91,/2013 Starosty Otwockiego z dnia 5 sier:pnia 2013 r.
odmalariailc4 ustalenia, 2e nieruchomo6ci polozone w miejsr:owo6ci Poriurzycau gm.
Celestyn6w, ozr\aczorte w ewidencji grunt6w jako dzialki ew. nr tL}, L}g, 215fi1,278ft, ZZVZ,
390, 3'92, 393, 507, 534/'l', 573,715,7!8,768, 80'!., 820, 821., 861,/1", 88i8, 905/']-., g0lj/2, 906,10L0,
T0w, 1013/2, L084/1., 1085, 1080 1082 1088, LO88/7, 1093, 1978/t, '.r379fl, 1389t1,,1381, 1383,
\384/7, L395, L397, L3g& 1399, 7390, t47VL, 147U2, 151g, 1519, 1,53ig, 153g, 160t6, 1,607, 1:60g,
L621.,|1622/L,16242,'t5243,1.524,1,662,1663,1700, L706,17L6, L745, 1746,1747,1760ft z obr.
15 Ponurzyca, stanowi4 mienie gromadzkie,

2. Ustala, ze nieruchomo6ci polozone w miejscowo6ci Ponurzyca, gfir. Celest5zn6w, oznaczorre
w ewidencii grunt6w jako dzialki ew. nr 40,109, 215ft, 278I,278/i1., gg0, 392, 3gg, S0Z, Sg4/1,
573,7115,7L9,769, g0'1, 920, 921, 961/7, ggg, 905/L, 905/2, 906, 1010, L011/L, tOL3/2, LO94/L, 7095,
1086,11087,1088,1088n,1093,1378ft,1379/1,,1380/1., L381, L383, L381V1,,1385,L887, L388, 1389,
't390,1471,/L, 147A2, 15L9, 1519,153& 1539, 1.606,'t607, L60g, 162\, !(;24't ,16242,, L6243, 1624,
1662,'.L663, 1700, L706,77L6, L745, L746, 1747, L760/L z obr.15 Ponrurzyca, starrowiE mienie
gromadzkie, w trybie art. 8 ust. L, w zuri4zk:u z art.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 cz.erwia 1963 r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych.

oraz stwierdza,2e

3. Decyzig niniejsz4 podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zv,ryczirjowo przyigty w danej
mieiscowoici oraz oglasza wywieszaiEc w urzgdzie gminy oraz w starostwie powiatowym
na okres L4 dn| a tak2e zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej gmiiny i powiatu
orazw prasie lokalnei.

4. Zamieszczenie niniejszei decyzii w prasie lokalnej nastqpli na zlecenie i koszt
wnioskodawcy - W6ita Gminy Celestyn6w.



Uzasadnienie

W dniu 28 czerwca 2013 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wplyn4l wniosek W6jta
Gminy Celeslyn6w w sprawie wydania decyzji w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dria 29 czerwca
1963 r. o zailospodarowaniu wsp6lnot gruntowych ustalaj4cej, ze nieruchomo6ci polozone
wmiejscowo6rci Ponurzyc:a, grr.. Celestyn6w, oznaczot're w ewidencji grunt6w jako dziatki ew.
nr 40, 109, 21!i /"1, 278/1,, '.278/2, 390, 392, 393, 507, 534/'1,, 573, 715, 718, 768, 801., 820, 821., 86'1./1.,
ggg,g05/1,9ct5/2,906,10L0,'1011,/1,,1013/2,1084/1,,1085, 1086, 1,087,1088,1.088/1.,1,093,1378/1.,
1379 /'t , 1380/1., 138't ,138"3, 1384/1,,1385, 1387, 1388, 1389, 1390, 1,471/1,,'1,47'1,/ 2, 1518, 1519, 1538,
1539,1606,'1,607,'1,608,1,6211,,1,622/1,1,622/2,1622/3,1624,1662, 1663, 1700,1706, 17'1.6,1745,1746,

1747 , 1760 / L z obr . 15 Ponurzyca, stanowi4 mienie gromadzkie.
W dniu 5 sierpnia 201.3 r. Starosta Otwocki wydal decyzjg nr 91/2013, kt6r4 odm6wii

ustalenia, 2e tww. nieruchomo5ci polozone w miejscowo6ci Ponrrzyca, gm. Celestyn6w, stanowi4
mienie gromadzkie.

W dniu 23 sierpnia 2013 r. zachowuj4c ustawowy termin na wniesienie odwolania, W6jt
Gminy Celesbyn6w wyst4pil do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie, za

poSrednictwem Starosty Otwockiego, z odwolaniem od ww. decyzji Starosty Otwockiego,
wnosz4c o uchylenie przerCmiotowej decyzji w caloSci.

Samorz4dowe KoJlegium Odwolawcze w V{arszawie zawiadomieniem z dnia 28 lipca
201,4r. poinformowaLo, 2e pozostawiabez rozpoznania odwolanie Gminy Celestyn6w od ww.
decyzji Staror;ty Otwockiego, z uwagi na brak formalny odwotania, kt6ry nie zostal usunigty
pomimo prarn'idlowe go wezwania.

Bior4c pod uwagQ: powy|sze decyzja nr 91,/2013 Starosty Otwockiego z dria 5 sierpnia
201,3 r. stala sig ostateczna.

Wnioskiem z dria 16 lutego 201,6 r. W6jt Gminy Celestyn6w wyst4pit do Starosty
Otwockiego z wnioskiem o wznowienie postgpowania w hybie art. "145 $ 1 pkt 5 ustawy z dnia
1.4 czerwca 1960 r . - Kodel<s postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U . z 2016 r. poz. 23) -
dalej Kpa, uzasadniaj4c p<>wyLsze faktem, 2e Starosta Otwocki nie wzi4l pod uwagg faktu, 2e ww.
nieruchomo6ci poloZone w miejscowo6ci Ponurzyca, grr' Celestyn6w faktycztie przekazane
i wykorzystyrvane byly na cele publiczne dla wszystkich mieszkaric6w wsi Ponurzyca oraz
miejscowo6ci s4siednich, zatem nie zaszLa przeslanka ustalaj4ca faktyczne ich przeznaczeria
w dniu wej6cia w 2ycie ustawy o wsp6lnotach gruntowych.

Postanowieniem rnr 12/201,6 z dnia 2 marca 201,6 r. Starosta Otwocki wznowil
postgpowanie, zakoriczone decyzj4 nr 91/2013 Starosty Otwockiego z dnia 5 sierpnia 201,3 r.
odmawiaj4cej ustalenia, 2e rieruchomo6ci polozone w miejscowo6ci Ponurzyca, grr.. Celestyn6w,
oznaczone w ewidencji grunt6w jako dzialki ew. nr 40,1.09,215/'1.,278/1.,278/2,390,392,393,507,
534/1.,573,7\5,719,769,9i01,,920,92L,961./1.,999,905/'1.,905/2,906,10'1.0,101't /1,,1.013/2,1,094/1,,
1085, 1086, 1087,1.088,1088/1,1093,1378/1.,1379/-t,1390/1,,1391, 1393, 1394/1,1395,'t397,1399,
1.389, 1390, 1.471/1, 1,47'1,/"2,1518, 1519,1538,1539,1606,1607, 1609, 1621., 1.622/1,,1,622/2,1622/3,
'1.624, 1.662, 1663, 1700, 1706, 1716, 1745, 1746, 1747, 1760/1. z obr. 15 Ponurzyca, stanowi4 mienie
gromadzkie, z: uwagi na is;totne dla sprawy nowe okoliczno6ci faktyczne i nowe dowody istniej4ce
w dniu wydania decyzji, nieznane organowi.

Po przeprowadzeniu wznowionego postgpowania w sprawie zakorlczonej decyzia,
nr 91/2073 Starosty Otwockiego z dnia 5 sierpnia 2013 r,, z uwagi na istotne dla sprawy nowe
okoliczno6ci faktyczne i nowe dowody istniej4ce w dniu wydania decyzji, Starosta Otwocki
zwatyl co nasrtgpuje.

Stosorarnie do przepisu art. 145 S 1 pkt 5 ustawy z dnia 'J.4 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administrar:yjnego (tekst jedn. Dz. U. z 201.6 r. poz. 23) - dalej Kpa, w sprawie
zakoficzonej clecyzj4 ostatreczn4 wznawia sig postgpowanie, jeLeliwyjdq na jaw istohre dla sprawy
nowe okoliczno6ci faktyc:zne lub nowe dowody istniej4ce w dniu wydania decyzji, nieznane
organowi, kt6ry wydal de,cyzjg.
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W my6l art. 148 $ 1 Kpa podanie o wznowienie postgpowania wnosi slg do organu
administracji publicznej, kt6ry wydal w sprawie decyzjg w pierwszej instancji, w tenninie jednego
miesi4ca od dnia, w kt6rym strona dowiedziala sig o okoliczno6ci stanowi4cej podstawg do
wznowienia postgpowania.

W zwi4zku z art. 749 Kpa wznowienie postgpowania nastgpuje w drodze postanowienia.
Postanowienie stanowi podstawg do przeprowadzenia przez wlaSciwy c'rgan postgpowania co do
przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnigcia istoty sprawy.

Organem administracji publicznej wla6ciwym w sprawach wyrrLienionych vr art. 1,49 jest
organ/ kt6ry wydal w sprawie decyzjg w ostatniejinstancji (art. 150 g 1 Kpa).

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot
gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 1963 r. nr 28 poz. 1.69 z p6:2n. zrn.) - dalej uzwg,
zagospodarowaniu podlegaj4 w trybie i na zasadach okre6lonych w usta,wie nieruchomo6ci rolne,
le6ne i obszary wodne, stanowi4ce mienie gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zarzEdzie takim
mieniem, ieLeli przed dniem wej6cia w Zycie tej ustawy byly faktyczrie u2ytkow,ane wsp6lnie
pr zez mieszkaric6w wsi.

PrzynaleZno6i ww. nieruchomo6ci do mienia gromadzkiego przed L958 r. potwierdzq4
o6wiadczenia najstarszych mieszkaric6w wsi Ponurzyca dol4czone do wniosku IzV6jta Gminy
Celestyn6w, zkt6rych wynika, 2e dzialkibyty u2ytkowane wsp6lnie prz"ez mieszkafLc6w wsi jako
powszechnie dostgpne drogi.

Bior4c pod uwagg najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku 1966, jako wladaj4cy gruntami
wykazane bylo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Powiatowy Zarz4d Drirg LokaL:rych
w Otwocku. W wyniku kontroli ewidencji grunt6w jako wla6ciciela wpisano Skarb Paristwa bez
podania podstawy prawnej dokonanego wpisu oraz lJrz4d Gminy Celestyn6w jiako trwalego
zarz4dcA.

Zapis w operacie ewidencji grunt6w nie rozstrzyga o wlasno6ci nieruchomo6ci,
a w ewidencji grunt6w brak jest dokument6w, w oparciu o kt6re dokonarro takich za1>is6w.

Zprzepisu art. 1ust. 2uzwg wynika, ze definicji mienia gromarlzkiego, kt6rego dotyczy
ustawa o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, nale|y poszukiwad w przepisach
tozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarzqrdu mieniem
gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. nr 64, poz. 303 z p62n. zm.). iStosownie do
$ 1 ust. 1 ww. Rozporz4dzenia Rady Ministr6w przez pojgcie mienia gromadzkiego rozumiei
nale2y mienie, kt6re do dnia wej6cia w |ycie ustawy z dnia 25 wrzelnia 1954 .r. o reformie
podzialu administracyjnego wsi i powolaniu gromadzkich rad narodo'wych (Dz.ll. nr 43, poz.
191) stanowilo maj4tek dawnych gromad jako maj4tek gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa
majakowe, a przez dawne gromady rozumiei naleLy gromady istniej4cer do dnia wejScia w 2ycie
wskazanej ustawy z 25 wrze(n:a 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca 201L r., sygn. akt
rr osK 738/10).

Przepis art.3 uzwg stanowi, 2e zalicza sig do wsp6lnot gruntowy,ch nieruchomo6ci lub ich
czg1ci, okre6lone w art. 1, ust. 1, je2eli przed dniem wfscia w 2ycie ustawy zostaly prawnie lub
faktycznie przekazane na cele publiczne lub spoteczne.

Dla ustalenia, czy dana nieruchomo6i stanowi rnienie gromadzkie istotne z:naczenie ma
okoliczno6( czy taka nieruchomoil( nale2ala do gromad istniej4cych w okresie od 19311 r. do 1954 r.
oraz czy przed dniem 5 lipca 1963 r. byla faktycznie uLytkowana wsprSlnie przez mieszkaric6w
wsi. Mienie gromadzkie sluzylo, i czgsto nadal sLu|y, potrzebom og<ilumieszkaric6w dawnej
gromady, ale uzytek ten ma charakter spoleczny. Mieniem takim s4 w6jt6wki, kowal6wki, dzialki
szkolne, place publiczrre, piaskownie, cmentarzyska, drogi dojazdower do p6l i <lomostw itp.
(podobnie: wyrok WSA w Kielcach z dria2'1. marca2013 r., sygn. akt II Sl\/Ke 77 /13).

Z p<>wyLszych ustalerl wynika, ze nieruchomo6ci polozone w miejscowo6ci Ponurzyca, grn.
Celestyn6w, ozrtaczorte w ewidencji grunt6w jako dzialki ew. nr 40,109,215/1,, 278/ I, 278/2, 390,
392,393,507,534/"1,573,715,719,769,90'1.,920,921,961/'l,,ggg,g05/1,905/2,906, 101.0,'1.011/1.,
1013/2,1084/"t,1095, 1096,-t097,1099,1.099/1,1093,1379/1,1379/"1,"1390/1.,1391, 13g3, 1394/1.,
1385,1387,1388, 1389, 1390,1,471/1., "1471./2,1519,1519,1539,1539,1.606,'1.607,1609, 7621,1,622/1,



1,622/2, 162?-/3, L624, 'L(>62, -1663, 1700, 1706, 1716, 1745, 1746, 1747, 1760/'1. z obr.15 ponurzyca
stu2yty celotn publicznym, a zatern stanowily maj4tek gromadzki, kt6ry nastgpnie na mocy art. gg
ust. 2 ustaw;/ z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst jedn . Dz. i . z 1975 ,. ni 26 por.
139 z p62n zm.) stal sig mieniem gminnym.

Stosownie do przepisu art. 151 S 1 pkt 2 Kpa organ administra gi publicznej, o kt6rym
mowa w art. 150, po ptzeProwadzeniu postgpowania okre6lonego w art.140 g 2 wydaje decyLig,
w kt6rej uchyla decyzig dotychczasow4, gdy stwierdzi istrienie podstaw do jej-uchylenia na
podstawie art. 145 g 1, art. 145alub art.14Sb, i wydaje nowA decyzjg.

Uchylaj4c decyzig, organ obowi4zanv jest rozstrzygn4i istotg sprawy administracyjnej,
bgd4cej przerdmiotem zaskarzonej decyzji. Obowi4zek rozstrzygrrtgcia sprawy administraiy1"ii
wynika z prir'edmiotu postgpowania w sprawie wznowienia postgpowania, kt6re wedle rczwi"4zai.t
ptzylgtych 'w KPu nie jest tylko postgpowaniem weryfikaCyjnym, ale obejmuje r6wniez
rozpoznanie i rozsttzygnigcie sprawy administraclnej (art. 149 g 2). Wynik tego postgpowania
musi nast4pii w formie decyzji rozstrzygaj4cej istotg sprawy. Takie uksztaltowaniL przedmiotu
postgpowani.a w sprawie wznowienia ma swoje nastgpstwa co do tego, iL decyria koricz4ca
postgpowanie w sprawie wznowienia rozstrzyga zar6wno co do podstaw wznowienia, jak i istotg
sprawy administracyjnej.

W w}'roku z dnia 28 kwietnia1994 r., sygn. aktsA/l-d401/gg, NSA podkreSlil, ze wniosek
o konieczno6;ci wydania jednej decyzji koricz4cej wznowione postgpowanie wyptywa z art.14g S zKpa, zgodnjie z kt6rym postanowienie o wznowieniu postgpowania stanowi podstawg do
przeprowaditenia postgpowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnigcia istoty
sprawy; wyrLika z tego, ze postanowienie to wszczyna jedno postgpowanie, w ktorym bada sig
zar-6wno przyczyny wznowienia, jak i istotg sprawy. Skoro zatem organ administracji prowadzi
jedno postgpowanie, to powinno ono zakoficzy( sig wydaniem jednej, a-nie dw6ch decyzji.

Zgodtie z att.8 uzwg Starosta wydaje decyzlg o ustaleniu, kt6re spo6r6d nieruchomosci,
o kt6rych mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowi4 mienie gromadzkie. Decyzjg o ustaleniu, kt6re
nieruchomo5ci stanowi4 mienie gromadzkie, podaje sig do wiadomosci w'spos6b zwyczajowo
przyiety w dtanej miejscowo(;ci oraz oglasza wywieszaj4c w urzgdzie gminy oraz w starostwie
powiatowym. na okres 14 dni, a takze zamteszcza sig w Biuletynie tnformacyi publicznej gminy
i powiatu orazw prasie krkalnej.

7 uwagi na powyLsze, po przeprowadzeniu wznowionego postgpowania, bior4c pod
uwage linig orzecznicz4, a takle rozstrzygnigcia organu II instangi * poaoU"ych sprawach,
kt6rych organ wydai4cy decyzjg rie znal * -o*"niie wydawania'decyzji, naleLalo orzec jak
w sentencji.

Pouczenie

Od njniejszej decyzji
Kolegium Oclwolawczego w
14 dni od dnia jej dorgczenia.

sht2y stronom
Warszawie, za

prawo wniesienia odwolania do Samorz4dowego
p.Slgdnictwem Starosty Otwockiego, w terminie

Otrzymuie:
1.. W6jt Gminy Celestyn6w

ul. Regucha 3,05-430 Celestyn6w
(dw a e gzenrylar ze decy zj i)

2. aa

STARO


