OCKI

STAR

Otwock, dnia 21 lutego 2018 r.
GN.6821.3.21..2017 .MT

DECYZIA

NR 1212018

Na podstawie art. 8 ust. 1., w zwi4zku z art. 1 ust. 2

z dnia 29 czerwca 1963 r"

usta

o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U . z 2016 r. poz.

74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.
rozpatrzeniu wniosku W6jta Gminy Wi4zowna

z dnia
U. z 2017 r. poz. 1257) po

), oraz art. 104 ustawy

Starosta Otwocki

1. Ustala, Le

nieruchomo6d polozona w miejscowo6ci Lipowo,
w ewidencji grunt6w jako dawna dzialka ew. nr 134
(odpowiadaj4ca obecnym dzialkom ew. nr 94{L o pow. 0,0155 ha
Lipowo stanowi mienie gromadzkie, w trybie art. 8 ust. 7, w zw
29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych.

ina WiEzowna, oznaczorta
)na nastgpnie numerem 94
i 94{2 o pow. 0,66 ha) obr. 14
z art. 7 ust. 2 ustawv z dnia

oraz stwierdza,2e

t

3.

Decyzjg niniejsz4 podaje sig do wiadomo6ci w spos6b ztttyczajowo
gty w danej miejscowo6ci
oraz oglasza wywieszaj4c w urzgdzie gminy oraz w starostwie powia
na okres 14 dni, a tak2e
zalrl.ieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu or w prasie lokalnej.
Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nast4pi na zlec{ nie i koszt wnioskodawcv W6ita Gminy Wi4zowna.
Uzasadnienie
W dniu 2 listopada 2017 r. do Kancelarii tut.

S

sprawie wydania decyli w trybie art. 8 ust. 1. us
wsp6lnot gruntowych ustalaj4cej, ze dawna dzial
(odpowiadaj4ca obecnym dzialkom ew. nr 9a/1 o p
stanowi mienie gromadzkie.

pfinformowal wnioskodawcg

o

antie.

dbkument6w Starosta Otwocki.
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) okre6lonych w ustawie nieruchomoSci rolne, le6ne
w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim mieniem
fakty cztie u2ytkowane wsp6lrrie pr zez mieszkaric6w
PrzynaleLno1( w-w. nieruchomo6ci do mienia gromadzkiego
4
o6wiadczenia
:zenia najstarszych mieszkaric6w wsi Lipowo dol4czone do wnios
z
kt6rych wynika, 2e dziaka byla uZytkowana wsp6lnie przez mieszkafrc6w
mieszkafrc6w
a
droga dojazdowa do p6l i domostw.
Bior4c pod uwagg najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku t964 dziaka stanowila drogg
dojazdow4.
w4. W wlmiku kontroli ewidencji grunt6w zmieniono numeracjg dpialki
lJrz4d Gminy
dizialki i wpisano Uru4d
Wi4zowna- drogi powszechnego korzystania jako wladaj4ry samoistnie.
Z przepisu art. L ust. Zuzwg wlmika, 2e definicji mienia
kt6rego doLyczy ustawa o
zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, nalezy poszukiwai w
rozporz4dzenia Rady
Ministr6w z dnia 29 listopada 1962 t. w sprawie zarzEdu mieniem
oraz trybu jego zbywania
(Dz. U. z 1962 r. nr 64, poz. 303 z p62n. zm.). Stosownie do g 1 ust. 1. ww.
r zadzenla Radv Ministr6w
przez pojgcie mienia gromadzkiego rozumiei nalely mienie, kt6re do dnia
w Lycie ustawy z dnia21
wrze6nia 7954 r. o reformie podziahr administracyjnego wsi i powolaniu
:ich rad narodowych (Dz.

U. nr 43, poz.197) stanowilo maj4tek dawnych gromad jako maj4tek gromadzki, dobro gromad oraz inne
Prawa majakowe, a przez dawne gromady rozumiei nale|y gromady istniej4ce do dnii wej6cia w zycie
wskazanej ustawy 225 wrzeinia7954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca2071. r., sygn. akt II OSK
738/10).

Przepis art. 3 uzwg stanowi, ze nie zalicza sig do wsp6lnot gruntowych nieruchomo6ci lub ich
czg(ci, okre6lone w art. 1ust. L, jeLehprzed dniem wyj6cia w |ycie ustawy zosialy prawnie lub faktycznie
przekazane na cele publiczne lub spoleczne.
Dla ustalenia, czy dana nieruchomo6i stanowi mienie gromadzkie istotne zrtaczente ma okoliczno6e
czy taka nieruchomo6i nale2ala do gromad istniej4cych w okresie od 1933 r. do 1954 t. oraz czy przed.dniem
5 lipca 1963 r. byla fak\rcznie uZytkowana wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi. Mienie g.oo'udriiu sfuLylo, i
SA w Kielcach z dnia 27 marca 2073 r., sygn. akt II
SA/Ke 77/73).
Z powyizszych ustaleri wynika, ze nieruchomo6i poloZona w miejscowosci Lipowo, gmina
Wi4zowna, ozrtaczorra w ewidencji grunt6w jako dawna dzialka ew. nr lM oznaczona nastgpni" r,rr-"r"94 (odpowiadaj4ca obecnym dzialkom ew. nr 94/1. o pow. 0,0155 hai 94/2 o pow. 0,66ha) oUt. f+ Lipowo
sfuZyla celom publicznym, a zatem stanowila maj4tek gromadzki, kt6ry nastgpnie na mocy art. 9g ust. 2
ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst jedn. Dz. tJ. 21975 r. tu 26 poz. 139 z p6Ln.
zm.) stal sig mieniem gminnym.
Zgodnte z aft. 8 uzwg starosta wydaje decyzjg o ustaleniu, kt6re spo6r6d nieruchomosci, o kt6rych
mowa w art. 1 usl 2 i 3, stanowi4 mienie gromadzkie. D.q4g o ustaleniu, kt6re nieruchomojci stanowiq
mienie gromadzkie, podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo przyjgty w danej miejscowo6ci oraz
oglasza wywieszaj4c w urzgdzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a takZe zamieszcza
sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu orazw prasie lokalnej.
ZuwaglnapowyLsze naleZalo orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszei decyzji sluZy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego, za
posrednictwem staros$z otwockiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
godnie z tr e5ci4 art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracf ne go :
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydatd.ry4g.
S 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczeni a o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatrri4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W
przypadku zloLenia przez sfrong o6wiadczenia o zrzeczentu sig prawa do odwolania od decyzji
(okre5lonego w $ 2) nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do s4du administracyjnego.
Zgo drue z E esci4 art. 1 36 ustawy Kodeks postgpowania administracf ne go :
$ 1. Organ odwolawczy mo2e przeprowadzi( na Z4danie strony htb z urzgdu dodatkowe
postgpowanie w celu uzupebrienia dowod6w i material6w w sprawie albo zlecid przeprowadzenie tego
postgpowania organowi, kt6ry wydal deqzlg.
Z

S 1.

Otrzymuj4:

1.

2.

W6jtGminyWi4zowna
ul. Lubelska 59, 05462 W i4zow
( dtn a e gzemplar ze de cy zj i)
aa.

