STAROSTA OTWOCKI
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DECvZIL

NR 14l2018

Na podstawie art. 8 ust. 1, w zwi4zku z art. L ust. 2 ustawy z dtia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.703), oraz art. 104
ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z
2017 t. poz.\257) po rozpatrzeniu wniosku W6jta Gminy Wi4zowna
Starosta Otwocki

L.

2.
3.

Ustala, ze nieruchomo6i polozona w miejscowo6ci Boryszew, gmina Wi4zowna, ozrlaczorla
w ewidencji grunt6w jako dawna dzialka ew. nr 389 (odpowiadaj4ca dzisieiszei dzialce 382 o
pow. L,01 ha) obr. 3 Boryszew stanowi mienie gromadzkie, w trybie art. 8 ust. 7, w zwi4zkrt
zart.L ust. 2 ustawy z dnia29 czerwca1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych.
oraz stwierdza,2e
Decyzjg ninieisz4 podaie sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo przyiety w danej
mieiscowoilci oraz oglasza wywieszaiEc w urzgdzie gminy otaz w starostwie powiatowym
na okres L4 dni, atak|,e zarnieszcza sig w Biuletynie Informacii Publicznej gminy i powiatu
otazw prasie lokalnej.
Zarnieszczenie ninieiszej decyzji w prasie lokalnei nast4pi na zlecenie i koszt
wnioskodawcy - W6jta Gminy Wiqzowna.

Uzasadnienie

t. do Kancelarii tut. Starostwa wplyn4l wniosek W6jta Gminy
Wi4zowna w sprawie wydania decyzji w trybie art.8 ust. l ustawy z dria29czerwca1963r.
o zagospodarowaniu wsp6Lrot gruntowych ustalaj4cej, ze dawna dzialka ew. ru 389
W dniu 8 grudnia

2017

(odpowiad aj4ca dzisiejszej dzialce 382 o pow.1,01 ha) obr. 3 Boryszew stanowi mienie gromadzkieZawiadomieniem z driaL6 styczria2}l8 r. Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawca
owszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyziiw przedmiotowej sprawie.
W wyniku rozpatrzeria wniosku oraz anafizy zgromadzonych dokument6w Starosta
Ohvocki, wykonuj4cy zadatie zzak,resr administragiru4dow$, zwaLyl co nastqpuje.
Stosownie do art. L ust. 2 ustawy z dria29 czetwca1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot
gruntowych (tekst jedn. Dz. IJ. z 201.6 r. poz.703) -zagospodarowaniu podlegaj4 w trybie i na
zasadach okre$lonych w ustawie nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce mienie
gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim mieniem, jeLeh przed dniem wej6cia w
Zycietejustawy byly faktycznteuLytkowane wsp6lrrie przez mieszkaric6w wsi.
Przynale2no6i ww. nieruchomo6ci do mienia gromadzkiego przed 1954 r. potwierdzai4
o6wiadczenia najstarszych mieszkaric6w wsi Boryszew dol4czone do wniosku W6jta Gminy
Wi4zowna, z kt6rychwynika, 2e dzialkabyLa u2ytkowana wsp6lnie przez mieszkafic6w wsi jako
og6lrrie dostgpny teren stanowi4cy kopalrrig piasku.
Bior4c pod uwagg najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku 1966 przedmiotowa dzialka
stanowila kopalrrig piasku. W wyniku kontroli ewidencji grunt6w zmieniono numeracjg dzialki i
wpisano grunty gminne-kopalrria piasku jako wladaj4cy samoistrrie.
Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, ze definicji mienia gromadzkiego, kt6rego dotyczy
ustawa o zagospodarowaniu wsp6Lrot gruntowych, nale|y poszukiwad w przepisach
rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 29 listopada 1962 r. w sPrawie zatz}du mieniem

gromad.zkirnoraz trybu jego zb anra (Dz.IJ. z1962r.nr 64,po2.303 zp62n. zm.).Stosownie do
mienia gromadzkiego rozumie6
S 1 ust. L ww. Rozporz4dzenia Rady Ministr6w przez pojgcie
naleLy mienie, kt6re do dnia wej6cia w Zycie ustawy z dtia 25 wrzelnia 1954 r. o reformie
podzialu administracyjnego wsi i powol u gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz.
L91; rtu.ro*ito maj4tek dawnych gromad jako maj4tek gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa
wskazanej ustawy 225 wrzefinta1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca20l'l- t., sygn. akt
rr osK 738/1.0).
Przepis art.3 uzwg stanowi, 2e nie zaliczasig do wsp6hlot gruntowych nieruchomo6ci lub
ich czgsci, okre6lone w art. 1 ust. 1, jeLeliprzed dniem wyj6cia w Zycie ustawy zostaly prawnie lub
faktycznie przekazarre na cele publiczne lub spoleczne.
Dla ustalenia, czy dana nieruchomo6d stanowi mienie gromadzkie istobre znaczente ma
okoliczno3 ( czy taka nieruchomo(;( nalezata do gromad isbriej4cych w okresie od 1933 r. do 1954 r.
oraz czy przed dniem 5 lipca 1963 r. byla faktycznie uLytkowana wsp6lnie Przez mieszkaric6w
wsi. Mienie grornadzkie stu2ylo, i czgsto nadal sla?y, potrzebom og6lumieszkarlc6w dawnej
gromady, ale uzytek ten ma charakter spoleczny. Mieniem takim s4 w6jt6wki, kowal6wki, dzialki
szkolne, place publiczrre, piaskownie, cmentarzyska, drogi dojazdowe do p61 i domostw itp'
(podobnie: wyrok WSA w Kielcach z dtia2-L. rnarca2013 r., sygn. akt II SA/Ke 77 /13).
Z powyLszych ustalerl wynika, ze nieruchomo66 polozona w miejscowo6ci 3 Boryszew,
gmina Wi4zowna, oznaczorta w ewidencji grunt6w jako dawna dzialka ew. nr 389 (odpowiadaj4ca
dzisiejszej dzialce 382 o pow. L,01 ha) obr. 3 Boryszew stuLyla celom publicznym, a zatern
stanowila majqtek gromadzki, kt6ry nastgpnie rut mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 r. o radach narodowych (tekst jedn.Dz. lJ. 21975 r. ru26 poz. 139 z p62n. zm.) stal sig

mieniem gmirmyrn

Z[odnte z art.8 lzwg starosta wydaje decyzjg o ustaleniu, kt6re spoSr6d nieruchomo6ci,
o ktOrych mowa w art. L ust. 2 i 3, stanowi4 mienie gromadzkie. Decyzjg o ustaleniu, kt6re
nieruchomo6ci stanowi4 mienie gromadzkie, podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczaiowo
przylety w danej miejscowolci oraz oglasza wywieszaj4c w urzgdzie gminy oraz w starostwie
powiatowym na okres '1,4 dru, a takhe zamieszcza sig w Biuletynie lnformacji Publicznej gminy
i powiatu oraz w prasie lokabrej.
Z uw agS na powyzs ze naleLalo ot zec j ak w sentencji.
Pouczenie

wniesienia odwolania do Wojewody
terrninie L4 dni od dnia jej dorgczenia.
w
Otwockiego,
Mazowieckiego, zapo6rednictwem Starosty
Zgodnie z fr e5ci4 art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
S t. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg.
S 2.2 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolaniaprzez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i
pra*omo.na. W przypadku zlohenia przez strong o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
odwolania od decyzji (okre6lonego w S 2) nie przyslttglje prawo do odwolania sig ani skargi do
s4du administracyjne go.
Z godrue z fi e6ci4 art. 136 ustawy Kodeks postgpowania administracyjne go :
$ 1" Organ odwolawczy mohe przeprowadzi( na i4dante strony htb z urzgdu dodatkowe
postgpowanie w celu uzupelnienia dowod6w i material6w w sprawie albo zleciCprzeprowadzenie
tego postgpowania organowi, kt6ry ovydal decylg

Od niniejszej decyli sluzy stronom prawo

Otrzvmuie:

7.

2.

W6jtGminyWiizowna
ul. Lubelska 59, 05462 Wr1zowna
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