STAROSTA OTWOCKI
Otr,nock, dnia 3lipca2017 r.

GN.6821.3.1.2017.MT

DECYZIA NR s4l20L7
Na podstawie art. 8 ust. 1., w zwi4zku z art.1 ust. 2 ustawy z dria 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. lJ. z 20'1,6 t. poz.703), oraz art.'1.04
ustawy z dria L4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.IJ. z
20'1.6 r. poz.23) po rozpatrzeniu wniosku W6jta Gminy Wi4zowna
Starosta Otwocki

l.

Ustala, 2e nieruchomodd polo2ona w miejscowo6ci Majdan, gmina Wiqzowna, ozrraczo'na
jako dawna dzialka ew. nr lO6/2, nastgpnie ozr\aczorta numerem 95 (odpowiadajqca
obecnym dzialkom ew. nr 95/3 o pow. Q0545 ha oraz 95/4 o pow. 0,17T4 ha) obr. Majdan
stanowimieniegromadzkie,wtrybieart.8ust. 1,,wzrxiEzkuzart.Lust.2ustawyzdnia
29 czerwcal963r, o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych.

oraz stwierdza,2e

2.
3.

Decyzig niniejszq podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo ptzyjgty w danei
mieiscowo(ci otaz oglasza wywieszajEc w urzgdzie gminy oraz w starostwie powiatowym
na okres 14 dni, a takZe zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu
otazw prasie lokalnej.
Zamieszczenie niniejszei decyzji w prasie lokalnej nastqpi na zlecenie i koszt
wnioskodawcy - W6jta Gminy Wiqzowna.
Uzasadnienie

W dniu 22 rnaia 2017 r. do Kancelarii tut. Starostwa wplynat wniosek W6jta Gminy
Wi4zovvna w sprawie wydania decyzli w trybie art.8 ust. L ustawy z dnia29czerwca1963r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych ustalaj4cej,2e dawna dzialka ew. nr 106/2 ozrtaczorta
nastgpnie numerem ewidencfnym 95 (odpowiadaj4ca obecnym dzialkom ew. ru 95/3 o pow.
0,0545 ha oraz 95/ 4 o pow. 0,1714 ha) obr. Majdan stanowi mienie gromadzkie
Zawiadomieniem z dnia 26 rnaja 2017 r. Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawcg o
w szczgciu postgpowania w sprawie wydania decy zji w przedmiotowej sprawie.
W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych dokument6w Starosta
Otwocki, wykonujEcy zadanie zzalcresuadministracjiruEdowej,zwabylco nastgpuie.
Stosownie do art. 1 ust. 2ustawy z dnia29 czerwca1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot
gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 t. poz. 703) -zagospodarowaniu podlegajq w trybie i na
zasadach okre6lonych w ustawie nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce mienie
gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zatz4dzie takim mieniem, jeLelt przed dniem wejScia w
2ycietej ustawy byly faklycznietLytkowane wsp6lrrie przez mieszkarlc6w wsi.
Ptzynale2no6d ww. nieruchomo6ci do mienia gromadzkiego przed 1958 r. potwierdzaj4
o6wiadczenia najstarszych mieszkarlc6w wsi Majdan dol4czone do wniosku W6jta Gminy
Wi4zowna, zkt6rych wynika, 2e dziaLkabytau2ytkowana wsp6lrrie przez mieszkaric6w wsi jako
powszechnie dostgpna droga dojazdowa do p61i domostw.
Bior4c pod uwagg najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku 1976 dziatka stanowila drogg
doiazdow4. W wyniku kontroli ewidencji grunt6w zmieniono numeraqg dzialki i wpisano TJru4d

Gminy Wi4zowna-drogi powszechnego korzystania jako wladaj4cy samoistnie.
Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, ze definicji mienia gromadzkiego, kt6rego dotyczy
ustawa o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, nateLy poszukiwa6 w przepisach
rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnta 29 listopada 1962 r. w sprawie zarz4du mieniem
gromadzkitrroraz trybu jego zbywartia(Dz.U. z1962r.rtr 64,po2.303 zp62n. zm.). Stosownie do
g 1 ust. 1 ww. Rozporz4dzeria Rady Ministr6w ptzez pojgcie mienia gromadzkiego rozumiei
nale?y mienie, kt6re do dnia wej6cia w 2ycie ustawy z dnia 25 wrze1nia 1954 r. o reformie
podzialu administracfnego wsi i powolaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz.
L9L) stanowilo maj4tek dawnych gromad jako maj4tek gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa
majakowe, a pfzez dawne gromady rozumiei nalezy gromady istrriej4ce do dnia wej6cia w 2ycie
wskazanej ustawy z 25 wrzelnta 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca 201'1 r., sygn. akt
rr

osK 738/10).

Przepis art.3 uzwg stanowi, 2e nie zalicza sig do wsp6L:rot gruntowych nieruchomo6ci lub
ichczg(;ci, okreSlone w art. 1 ust. L, jeLeliprzed dniem wyllciaw Zycie ustawy zostaly prawnie lub
faktycznie przekazane na cele publiczne lub spoleczne.
Dla ustaleria, czy dana nieruchomo66 stanowi mienie gromadzkie istotre znaczerie ma
okoliczno6( czy taka nieruchomo1(nale2ala do gromad istuiiej4cych w okresie od 1933 r. do1954r.
oraz czy przed dniem 5 lipca 1963 r. byta faklycznie uLytkowana wsp6lrrie przez mieszkaic6w
wsi. Mienie grornadzkie sluzylo, i czgsto nadal sluzy, potrzebom og6lumieszkaric6w dawnej
gromady, ale uzytek ten ma charakter spoleczny. Mieniem takim s4 w6jt6wki, kowal6wki, dzialki
szkolne, place publiczr:re, piaskowrrie, crnerrtarzyska, drogi d$azdowe do p6l i domostw itp.
(podobnie: wyrok WSA w Kielcach z dnia2-[. marca2013 r., sygn. akt II SA/Ke 77 /13).
Z powyilszych ustaleri wynika, ze nieruchomo6i polo2ona w miejscowoSci Majdao gmina
Wi4zowna, ozrtaczorta jako dzialka ew. nr 106/2, nastgpnie ozrtaczona numerem 95
(odpowiadaj4ca obecnym dzialkom ew. nr 95/3 o pow. 0,0545ha oraz95/4 o pow.0,17L4 ha) obr.
Majdan o powierzchni0,l2ha stuLyla celom publicznyrn, a zatem stanowila maj4tek gromadzki,
kt6ry nastgpnie na mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych
(tekst jedn. Dz. U . z 1975 r. nr 26 poz. 139 z p62n. zm.) stal sig mieniem gminnym.
Zgodnte z aft. 8 rzwg starosta wydaje decyzjg o ustaleniu, kt6re spo6r6d 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
przyery w danej miejscowo(;ci oraz oglasza wywieszaj4c w rrzgdzie gmtny oraz w starostwie
powiatowym na okres 1.4 dni, a takie zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy
i powiatu orazw prasie lokalnej.
Z uw agi na p owy ilsze nalelalo or zec j ak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszg decyli sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorz4dowego

Kolegium Odwolawczego w Warszawie,
14 dni od dnia jej dorgczenia.

za poSrednictwem Starosty

Otrzymuj4:
l. W6jt GminyWi4zowna
ul. Lubelska 59,05-462 Wi4zowna
(dw a e gzemplar ze decy zj i)
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