STAROSTA OTWOCKI
Otwock, dntalT listopada 2017 r.
GN.6821.3.76.2077.MT

DECyZIA

NR 109/20L7

Na podstawie art. 8 ust. 1,, w zwi4zku z art.1 ust. 2 ustawy z dtia 29 czerwca 1963 t.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. IJ. z 201,6 r. poz. 702), oraz art. 1itlt
ustawy z dnta'l-4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. IJ.
22017 r. po2.1257) po rozpatrzeri-lwniosku W6jta Gminy Wi4zowna
Starosta Otwocki

1.

Ustala, ze nieruchomo6d polozona w miejscowo6ci Zakrgt, gmina Wi4zowna, oztraczonal
w ewidencji grunt6w iako dawne dzialki ew. nr 4E4i B/a @dpowiadajqce obecnej dzialcet
ew. nr 3 o pow. 0,2900 ha), dawne dzialki ew. nr 374i37L (odpowiadajqce dzisiejszej dzialce:
ew. nr 38112 o pow. 0,1900 ha) dawna dzialka ew. nr 375 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce:
ew. nr 46 o pow. Q0800 ha), dawna dzialka ew. nr 372 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce:
ew. nr 89 o pow. Q050 ha), dawna dzialka 392 (odpowiadajqca dzisiejszei dzialce ew. rrr.
245 o pow. 0,0500 ha) dawna dzialka ew. nr 386 (odpowiadajqca dzisiejszej dzialce ew. rr.
28L o pow.0,0800 ha), dawna dzialka ew. ff 357 (odpowiadajqca dzisiejszej dzialce ew. rr.
353fl o pow. Q0100 ha), dawna dzialka ew. nr 394 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce ew. rr
378 o pow. 0,1300 ha) oraz dawna dzialka ew. nr 393 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce evr.,
nr 421 o Pow. 0,0800 hal z obr. 26- Zakrgt gm. Wiyowna stanowi mienie gromadzkir:,,

wtrybie art. 8 ust. l, w zwi4zku zart. 1ust. 2 ustawy zdnia

2gczenntca 1963r,

o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych.

oraz stwierdza,2e

Decylg niniejsz4 podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo przylety w danrj
miejscowo$ci oraz ogLaszawywieszaj4c w urzgdzie gmtny otazw starostwie powiatowym na
okres 1'4 dni, a takLe zamieszcza sig w Biuletlmie L:rformacji Publicznej gminy i powiatu oraz
w prasie lokaLeej.
3. Zamieszczenie niniejszej decyzjiw prasie lokalnej nast4pi na zlecenie i koszt wnioskodawcy.
Uzasadnienie

W dniu 6 wrzelnia 2017 r. do Kancelarii tut. Starostwa wplynet wniosek W6jta Gmin'y
Wi4zowna w sprawie wydania decyzji w trybie art.8 ust. L ustawy z dtia29czerwca1963r.
ozagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych ustalaj4cej, 2e dawne dziaki ew. nr M/4 i 4g/,4,
(odpowiadaj4ce obecnej dzialce ew. nr 3 o pow. 0,2900 ha), nr 374i371(odpowiadaj4ce dzisiejsz<:j
dzialce ew. nr 38 / 1'2 o pow. 0,1900 ha), nr 375 (odpow iadaj4ca dzisielszel dzialce ew. nr 46 o pow: .
0,0800 ha), nr 372 (odpowiadaj4ca dzisigsze'1 dzialce ew. ff 89 o pow. 0,0500 ha), nr 392
(odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce ew. nr 245 o pow.0,0500 ha), nr 386 (odpowiadaj4ca dzisiejsze'1
dzialce ew. nr 281 o pow.0,0800 ha), nr 57 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce ew. nr 363/1, o pow:
0,0100 ha), nr 394 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce ew. nr 378 o pow. 0,1300 ha) oraz nr 39ll
(odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce ew. rtr 42-L o pow. 0,0800 ha) obr. 26 -Zakrgt gm. Wi4zownir
stanowi mienie gromadzkie
Zawiadomieniem z dnia 12 wrzeiria 2017 r. Starosta Otwocki poinformowal
wnioskodawcg o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzjiw przedmiotowej sprawie.
W wyniku rozpatrzeria wniosku oraz arrafizy zgrornadzonych dokument6w Starostil

Otwocki, wykonuj4cy zadarie z zakresradmjnistragirz4dowej, zwaLylco nastgpuje.
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dria 29 czerwca1963 r. o zagospodarowaniu wsp6brot
gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) -zagospodarowaniu podlegaja w trybfu i 1ra
zasadach okre6lonych w ustawie nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary *o-drl", stanowi4ce
mieni,e
gromadzkie wrozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim mieniem,
ieZett przed. dniem wej6cia vr,
2y cie tej u s tawy byly f aktyc zrie uLy tkowane wsp 6Lrie pr ze z mie szkaric6w wsi.

r. potwierdzaj4
do wniosku W6jta G-ir,y
przed 1958

przez mieszkaric6w wsi jal:o

uLy teczno(ci publicznej.

p6l, domostw, teren6w le6nych i

grunt6la,,

Bior4c pod uwagg najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku 1963 dzialka stanowila drol;r;
dojazdow4. W wpiku kontroli ewidencji grunt6w zmieniono numeracjg dzialkii wpisano
lJrz),cL
Gminy Wi4zowna-drogi powszechnego korzystania jako wladaj4cy samoistnie.
Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, 2e definicji mienia gromadzkiego, kt6rego dotycz:,5r

ustawa

o

zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, nalely poszukiwai w ptr"piru.|,
tozpotz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarz4di mi-enienr
gromadzkirnoraz trybu jego zbywaria (Dz.tJ. 21962r. ft 64, poz.303 ip6Zn. zm.). Stosownie dcr
^gromadzkiego
S 1 ust. L ww. Rozporz4dzeria Rady Ministr6w ptzez pojgcle mienia
rozumiei
nale?y mienie, kt6re do dnia wejscia w ?ycie ustawy z dnia 25 wrzJsria 1954 r. o reform:icr
podziatu administracyjnego wsi i powolaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 4J, po:2.
191) stanowilo maj4tek dawnych gromad jako maj4tek gromadzki, dobro gromad oraz inne
p**u
majakowe, a przez dawne gromady rozumiei naIeby gromady istrriej4ce-clo dnia wejscia i Zyc:te:
wskazanej ustawy z 25 wrzeinta1954 r. (podobnie: wyrok NSA z ania S czerwca20:ti r.,rygrr. ul t,
rr

osK 738/10).

Przepis art.3 uzwg stanowi, 2e nie zahcza sig do wsp6lnot gruntowych nieruchomo6ci lub
ich czgsci, okre6lone w art. 1 ust. 1, jeiehprzed dniem wyjscia w zyiieustawy zostaly prawnie lub,
faktycznie przekazane na cele publiczne lub spoleczne.
Dla ustalenia, czy dana nieruchomo6i stanowi mienie gromadzkie istotne zrtaczenie ma
okoliczno6( czy takanieruchomol;(naleLala do gromad istriejacych w okresie od 1933 r. do19S4r.
oraz czy przed dniem 5lipca 1963 r. byla faktycznie ubytkowana wsp6lrrie przezmieszkaric6lv
wsi. Mienie grotnadzkie sluzylo, i czgsto nadal shtLy, potrzebom ogOt r mieszka6c6w dawntj
gromady, ale uzytek ten ma charakter spoleczny. Mieniem takim s4 wOjtOwki, kowal6wki dziallj
szkolne, place publiczrte, piaskownie, cmentarzyska, drogi dojazdowe do p6l i domostw itp.
(podobnie: wyrok WSA w Kielcach z dria2'1, rnarca2013 r., Jygn.-akt II SA/Ke iz
1t21.
Z powylszych ustaleri wynika, 2e nieruchomo6i poloilona w miejscowoici Zakrgt, gmina
Wi4zowna, oznaczo:na wewidencji grunt6w jako du*n" dzialki ew. nr 44/4 i 4Z/,+
(odpowiadaj4ce obecnei dzialce ew. n-r 3 o pow. 0,2900 ha), nr 374i371(odpowiadaj4ce dzisiejsze:j
dzialce ew. nr 38/12 o pow. 0,1900 ha), nr 375 (o lpowiadaj4ca dzisiejszey dzialce ew. nr 46 o pow:.
0,0800 ha), m 372
o pow. 0,0500 ha), nr 39,.2
(odpowiadaj4ca dzis
386lodpow iadaj4ca dzisiejszej
dzialce ew. nr 281o
ej dzialce ew. nr 96g/7 o po*.
0,0100 ha), nr 394 (odpowiadaj4ca dzisiejszel dzialce ew. nr 378 o pow.0,1300 Lra) oraz
11 393
dzialce ew. nr 421 o pow. 0,0800 ha)
gm. Wi4zown'
a zatern stanowily maj4tek gromadzkj,
na mocy art. 9ll
znia1958 r- o radach narodowych (teks
97s r. nr 26 poz.
139 zp62n.zn.) stal sig mieniem gminnym.
Zgodrie z art- 8 rzwg starosta wydaje decyzjg o ustaleniu, kt6re spo6r6d nieruchomo5ci,
o kt6rych mowa w art. 1 ust. 2 i g, stanowi4 mienie gromadzkie. Decyzjg o ustaleniu,
kt6rr:
nieruchomo6ci stanowi4 mienie gromadzkie, podaje sig do wiadomosci w-spos6b zwyczajow<.t
Wzylety w danej miejscowolci oraz ogtasza wywieszaj4c w urzgdzie gminy oraz w starostwit:

powiatowym na okres 14 dni, a takLe zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej gmfury
i powiatu orazw prasie lokalnej.
Z uw a$ na p owyz s ze nale ialo or zec jak w s entencj i.
Pouczenie

Od niniejszej decyli slu|y stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
_
Mazowieckiego za po6rednictwem Starosty Otwockiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnre z att. 127a ustawy z dr1La 1,4 czerurca 1960 r. Kodeks' postgpowania

administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
"ir", "igprawa
do wniesienia odwolania wobec organu administragi pubhcznei kt6ry wydal decyzjg.
Z'drienr
dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadc
o
sig prawa do wniesienia
"i^u "rr.r""iu
odwolania Ptzez ostatrri4 ze stron postgpowania, decyfastaje
sig ostateczna i^pru-o^o*u.

OtrArmuj+
l. W6jtGminyWi4zowna
ul. Lubelska 59,05462
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