ST'AROSTA OTWOCKI

Otwock, dnia12 kwietnia 2016 roku

Gr{.6821.W.7.2076.PP

DECyZIA
Na podstawie art. 8 ust.

1',

w

zwi4zku

NR 42l201,6

z art.1 ust. 2 ustawy z

dnia 29 czerwca 1963 r.

o z:agospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. IJ . z 1963 r. nr 28 poz.
169 z p62n. zrn.),
oraz art. 104 ustawy z dnia 74 czerwca 7960 r . Kodeks postgpowania administracyjnego
Dz".

U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku W6ita Gminv Wiazowna

lt"krt ;"dr,.

Starosta Otwocki

'l'.

Ustala, 2e nieruchomo6d polozona w miejscowo6ci Rzakta, gmina WiEzowna, ozrtaczorta
w ewidencji grunt6w jako dzialki ew. nr L35 o pow. 0,4300 ha, m 20i o pow. 0,3000 ha
i nr 242 o Pow. 5,5900 ha z obr. 20 Rzakta, stanowi mienie gromadzkie, w trytie art. 8 ust. 1,
w zwiEzku z art, L ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca Lg63i. o zagospodarowaniu wsp6lnot
gruntowych.
oraz stwierdza,2e

2.

d
wywi
akie zamieszc
podaie sig

oglasza

3.

spos6b zwyczajowo przyjgty w danej
e gminy orazw starostwie-powiatowym
e Informacji publicznei gminy i powiatu

nei.
Zamieszczenie niniejszei decyzji w prasie lokalnei nastqpi
wnioskodawcy - W6jta Gminy Wi4zowna.

na zlecenie i

koszt

Uzasadnienie
W dniu 25 marca 2016 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wplyn4l wniosek W6jta Gminy
Wirpowna w sprawie wydania decyzji w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zirgospodarowaniu wsp6lnot gruntowych ustalaj4cej, ze nieruchomo6d poloLonaw miejscowo6ci
RzaLkta, gmina Wi4zowna, oznaczorla w ewidencji grunt6w jako aziatK ew. nr 135
o pow.
0,4300 ha, nr 207 o pow. 0,3000 ha i nr 242 o pow. 5,5900 ha z obr. 20 Rzakta, stanowi
mienie
gromadzkie.
Zawiadomieniem z dnia 1 kwietnia 2016 r. Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawce
owszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzjiw przedmiotowej sprawie.

W wyniku rozpatrzenia wniosk! oraz analizy zgtomadzonych dokument6w Starosta
Otwocki, wykonuiEcy zadanie zzakresuadministracji'ru{dowei, zwizylco nastgpuje.
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 2g poz. 1,69 z p6zn-. zm.) - dalej -!zwg,
zagospodarowaniu podlegaj4 w trybie i na zasadach okreSlonych w ustawie nieruchomosci
rolne,
le6nLe i obszaty wodne, stanowi4ce mienie gromadzkie w rozumieniu
przepis6w o zarzqdzietakim
mieniem, ie2elt przed dniem wej6cia w 2ycie tej ustawy byly faktycznii uLytko-un" wsp6lnie
pr zP-z mieszkaric6w wsi.
PrzynaleLno6i ww. nieruchomo6ci do rnienia gromadzkiego przed 1958 r. potwierdzaj4
o6wiadczenia najstarszych mieszkaric6w wsi Rzakti dol4r"otl" ao wniosku W6jta C*i.y
Wiqzowna, z kt6rych wynika, 2e dzialkibyty uLytkowane wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi jakt
pasl;wisko, mleczarnia, miejsce poboru gliny.
Bior4c pod uwagg najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku 1964, jako wtadaj4cy gruntami

wykazane byly Grunty gromadzkie. W wyniku konholi ewidencji grunt6w w 1982 r. zmieniono
numeracjg dzialek, a jako wladaj4cego wpisano Wsp6lnotg wiejsk4 bez podania podstawy prawnej
dokonanego wpisu.
Z ptzepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, ze definicji mienia gromadzkiego, kt6rego dotyczy
ustawa o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, nale2y poszukiwai w przepisach
rozpotz4dzenia Rady Ministr6w z dria 29 listopada 1962 r. w sprawie zarz4du mieniem
gromadzkimoraz trybu jego zbywania (Dz. rJ.21.962r.nr 64,po2.303 zp62n. zm.). Stosownie do
$ 1 ust. 1 ww. Rozporz4dzenia Rady Ministr6w przez pojgcie mienia gromadzkiego rozumiei
naleLy mienie, kt6re do dnia wej6cia w Zycie ustawy z dnia 25 wrzefinia 1954 r. o reformie
podzialt administracyjnego wsi i powolaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz.
191) stanowilo maj4tek dawnych gromad jako maj4tek gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa
majakowe, a przez dawne gromady rozumiei nale2y gromady istriej4ce do dnia wej6cia w Lycie
wskazanej ustawy z 25 wrze1nta 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia B czerwca 201i r ., sygn. akt
rr osK 738/70).
Przepis art.3 tzwg stanowi, 2e zalicza sig do wsp6lnot gruntowych nieruchomo6ci lub ich
czg6ci, okre6lone w art. 1 ust. 1, jeLeli przed dniem wyj6cia w 2ycie ustawy zostaly prawnie lub
faktycznie przekazane na cele publiczne lub spoleczne.
Dla ustalenia, czy dana nieruchomo6i stanowi mienie gromadzkie istotne znaczerie rna
okoliczno6( czy taka nieruchomo1l nale2ala do gromad istniej4cych w okresie od 1933 r. do 1954 r.
oraz czy przed dniem 5 lipca 1963 r. byla faktycznie t|ytkowana wsp6lnie przezmieszkaric6w
wsi. Mienie gromadzkie sluzylo, i czgsto nadal sLu|y, potrzebom og6lu mieszkaric6w dawnej
gromady, ale uzytek ten ma charakter spoleczny. Mieniem takim s4 w6jt6wki, kowal6wki, dzialki
szkolne, place publiczrrc, piaskownie, cmentarzyska, drogi dojazdowe do p6l i domostw itp.
(podobnie: wyrok wsA w Kielcach z dria27 marca2013 r., sygn. akt II sA/Ke z7 /1i).
Z powyZszych ustaleri wynika, ze nieruchomo6i ozrlaczorla w ewidencji grunt6w jako
dzialki ew. nr 135 o pow.0,4300 ha, nr 207 opow,0,3000 ha i nr 242 opow.5,5900 ha zobr.
20 Rzakta slu2yla celom publicznym, a zatem stanowila maj4tek gromadzki, kt6ry nastgpnie na
mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dtia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst jedn. Dz. U.
z 1975 r. m 26 poz. 139 z p62n. zm.) stal sig mieniem gminnym.
Zgodnie z art. 8 lzwg starosta wydaje decylg o ustaleniu, kt6re spoSr6d nieruchomo6ci,
o kt6rych mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowi4 mienie gromadzkie. Decyzjg o ustaleniu, kt6re
nieruchomo6ci stanowi4 mienie gromadzkie, podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo
przyj7ty w danej miejscowoici oraz oglasza wywieszaj4c w urzgdzie grniny oraz w starostwie
powiatowym na okres 14 dni, a tak2e zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy
i powiatu orazw prasie lokalnej.
Zuwagi na powyZsze nale2alo orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji slu2y stronom prawo wniesienia odwolania do Samorz4dowego
Kolegium Odwolawczego w Warszawie, za po1rednictwem Starosty Otwockiego, w terrninie
14 dni od dnia jej dorgczenia.
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