STAROSTA OTWOCKI

Otwoek, dntaZ2lutego 2018 r.
GN.6821.3.18.2077.MT

DECvZIA

w

NR 17120L8

z

z art. 1 ust. 2 ustawy dnia 29 czerwca 1963 r.
jedn.
(tekst
Dz. U. 22016 r. puz.703), oraz urt. 104 uslrawy z thdu
o zagospodarowaniu wspOlnot gruntowych
L4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 t. poz. 1257) po
Na podstawie art. 8 ust. L,

zwi4zku

rczpatrzenht wniosku W6jta Gminy Wi4zowna
Starosta Otwocki
L.

Ustala, 2e nieruchomo6d polo2ona w miejscowo6ci Wi4zowna Gminna, gmina Wi4zowna,
ozrraczor.a w ewidencji grunt6w jako dzialka 89 o pow. 0,04 ha,305 o pow. O,ll87 ha, 306 o Pow.
0,12 ha,307 o pow. 0,07 ha, 308 o pow. 0,22 F.a, 3l2ll o pow. 0,05 ha, 312/3 o Pow. 0,14 ha, 4fr) o
pow.0,42 ha,401 o pow. O04 ha,402 o pow. 0,01 ha,403 o pow. 0,l4ha,4M o pow. 0,77 ha,4O7 o
pow. 0,07 ho 408 o pow. O03 ha, 409 o pow. 0,19 ha, tM5 o pow. 0,39 ha, M7 o pow.0,1.3 ha, 691 o
pow. Q02 ha oraz czg3d dawnej dzialki 91, (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 9!2 o pow. 0,0730
ha) w gm. Wi4zowna stanowi mienie gromadzkie, w trybie art. 8 ust. l, w zwi4zku z aft. L ust. 2
ustawy z dnia 29 czerwcal963t. o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych.
otaz stwierdza,2e

2.

3.

Decyzjg niniejszE podaje sie do wiadomo5ci w spos6b zwyczaiowo ptzyigty w danej
miejscowo6ci oraz oglasza wywieszaj4c w rurzgdzie gminy otaz w starostwie powiatowym na
okres 14 dni, a tak2e zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w
prasie lokalnej.
Zamieszczenie niniejszej decyzji

w prasie lokalnej nast4pi na zlecenie i koszt wnioskodawcy -

W6jta GminyWi4zowna.
Uzasadnienie

r. do Kancelarii tut. Starostwa wptyn4l wniosek W6jta Gminy
Wi4zowna w sprawie wydania deafii w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dria 29 czerwca 1963 r.
W dniu 72 pa1dzienka

2017

o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych ustalaj4cej, dzialka 89 o pow. 0,04 ha, 305 o pow. 0,1787 ha, 306
o pow. 0,12ha,307 o pow. 0,07 ha,308 o pow. 0,22hLa,312/7 o pow. 0,06 ha,312/3 o pow. 0,14 ha, 400 o
pow.0,42ha,4O'1, o pow. 0,04ha,402 o pow. 0,0L ha, 403 o pow. 0,74ha,4M o pow. 0,17 l:ra,407 o pow.0,07
ha, 408 o pow. 0,03 ha, 409 o pow. 0,19 ha,445 o pow. 0,39 ha, M7 o pow.0,13 ha, 691 o pow. 0,02ha otaz
czg6i dawnej dzialki 91 (odpowiadaj4ca dzisiejszel dzialcegl,/2 o pow. 0,0730 ha ) w gm. Wi4zowna stanowi

mienie gromadzkie.

Zawiadomieniem z dnia 4 grudnia 2017 r. Starosta Otwocki poinforrtowal wnioskodawcg o
wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzliw przedmiotowej sprawie.
W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych dokument6w Starosta Otwocki,
wykonuj4cy zadanie z zakresu administracjirz1dowej, zwaLyl co nastgpuje.
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot
gruntowych (tekst jedn. Dz.lJ. z 201.6 r. poz.703) -zagospodarowaniu podlegaj4 w trybie i na zasadach
okre$lonych w ustawie nieruchomoSci rolne, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce mienie gromadzkie
w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim mieniem, jeLeb przed dniem wej6cia w 2ycie tej ustawy byly
faktycznie uzytkowane wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi.
PrzynaleiznoS( ww. nieruchomoSci do mienia gromadzkiego przed 1958 r. potwierdzaj4
o6wiadczenia najstarszych mieszkaric6w wsi Wi4zowna dol4czone do wniosku W6jta Gminy Wi4zowna, z
kt6rych wynika, 2e dzialka byla uZytkowana wsp6hie przez mieszkaric6w wsi jako powszechnie dostgpne
drogi wewngtrzne- dojazdowe do p6l, domostw, teren6w le6nych i grunt6w u2yteczno6ci publicznej.
Bior4c pod uwagg najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku 7976 dziaki stanowily drogg
powszechnego korzystania.

'lprzeprsu art. l ust.2uzwg wynika,2e definicji mienia gromadzkiego, kt6rego doficzy ustawa o
zagospodarowaniu wsp6lnot grunto ch, nalezy poszukiwa6 w przepisach rozporz4dzenia Rady
Ministr6w z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarz4dt mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania
(Dz. U. z 1962 r. m 64, poz. 303 z po2n. zm.). Stosownie do g 1 ust. 1 ww. Ilozporz4dzenia Rady Ministrow
przez pojgcie mienia gromadzkiego rozumie6 naleLy mienie, kt6re do dnia wej6cia w 2ycie ustawy z dnia21
wrze6nia 7954 r. o reformie podzialu administracyjnego wsi i powolaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.
U. nr 43, poz.797\ stanowilo maj4tek dawnych gromad jako maj4tek gromadzki, dobro gromad oraz inne
prawa majakowe, a Przez dawne gromady rozumiei naleLy gromady istniej4ce do dnia wej6cia w 2ycie
wskazanej ustawy z 25 wrzelnia 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2011. 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. 1, jeLeliprzed dniem wyj6cia w Zycie ustawy zostaly prawnie lub faktycznie
przekazane na cele publiczne lub spoleczne.
Dla ustalenia, czy dana nieruchomo6C stanowi mienie gromadzkie istotule znaczenie ma okoliczno66
czy taka nieruchomo(( nalelala do gromad ishriej4cych w okresie od 1933 r. do 1954 r. oraz czy przed. dniem
5 lipca 1963 r. byla faktycznie uZytkowana wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi. Mienie gromadzkie sluLylo, i
czgsto nadal slu2y, potrzebom og6lu mieszkafic6w dawnej gromady, ale uzytek ten ma charakter spoleczny.
Mieniem takim s4 w6jt6wki, kowal6wki, dzialki szkolne, place publiczne, piaskownie, cmentarzyska, drogi

SA/Ke 77/73).
Z powyLszych ustaleri wynika, Ze nieruchomo6i poloZona w miejscowodci Wi4zowna Gminna ,
gmina Wi4zowna, ozrtaczona w ewidencji grunt6w jako: dzialka 89 o pow. 0,04ha,305 o pow. 0,1187 ha, 306
o pow. 0,12 ha, 307 o pow. 0,07 ha,308 o pow. 0,22 ha, ?1? /1 o pow. 0,05 ha, 312/3 o pow. 0,]4 ha, 400 o
pow.0,42 ha, 401 o pow. 0,04 ha, 402 o pow. 0,01 ha, 403 o pow. 0,L4ha,404 o pow. 0,17 ha,407 o pow.0,07
ha, 408 o pow. 0,03 ha, 409 o pow. 0,19 ha, tt45 o pow. 0,39 ha, M7 o pow.0,L3 ha, 691 o pow. 0,02ha oraz
czgSi dawnej dzialki 91 (odpowiadaj4ca dzisiejszq dzialce 97/2 o pow. 0,0730 ha ) w gm. Wi4zowna obr. 21
Wi4zowna Gminna sluLyla celom publicznym, 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. TJ . 21975 r . ru 26
poz.139 zp62n. zm.) stal sig mieniem gminnym.
Zgodrie z art. 8 uzwg starosta wydaje decyzjg o ustaleniu, kt6re spo6r6d nieruchomo6ci, o kt6rych
mowa w art. L ust. 2 i 3, stanowi4 mienie gromadzkie. Decyz;g o ustaleniu, kt6re nieruchomo6ci stanowi4
mienie gromadzkie, podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo przyjery w danej miejscowoSci oraz
oglasza wywieszaj4c w urzgdzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a takile zanrieszcza
sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu orazw prasie lokalnej.
ZtwaglnapowyLsze nalezalo orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji slu2y stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego, za
po6rednictwem Starosty Otwockiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z tre1ci4 art.1.27a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
S 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moile zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydaldecylg.
$ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatrti4 ze stron postgpowania, decyzla staje sig ostateczna i prawomocna. W
przypadku zloLenia przez strong o6wiadczenia o zrzeczenfu sig prawa do odwolania od decyzji
(okre6lonego w $ 2) nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do s4du administracyjnego.
Zgo dnte z tr e6ci4 art. 136 ustawy Ko deks postgpowania administracyjne go :
$ 1. Organ odwolawczy moLe przeprowadzi( na 24danie strony lub z urzgdu dodatkowe
postgpowanie w celu uzupelnienia dowod6w i material6w w sprawie albo zleciC przeprowadzenie tego

Otrzymuiq:

1.
2.

W6jtGminyWi1zowia
ul. Lubelska 59, 05462'Ni4zowna
( dw a e g zempl aze de cy zj i)
aa.

sTARlo

