
STAROSTA OTWOCK]

GN.6821.3.4.2018.MT

Otwock. dnia 18 kwietnia 2018 r.

DECYZIA NR 37l2018

Na podstawie art. 8 ust. 1,, w zwi4zku z art. 1 ust. 2 usta z dnia 29 czerwca 7963 r.

L4 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 7257) po

rozpatrzeniu wniosku W6jta Gm Wi4zowna

Starosta Otwocki

1. Ustala, 2e nieruchomo6i polo2ona w miejscowo6ci G6raszka, gmina Wi4zowna, oznaczon.a

w ewidencji grunt6w jako dzialki o numerach: 238 (odpowiadaj4ca dzisiejszei dzialce 1 o pow. 0,12

ha),249 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzia\ce 23 o pow. 0,36 ha), 255 (odpowiadaj4ca dzisieiszej dzialce
L58 o pow. 077 h^7,254 (odpowiadajqca dzisiejszej dzialce 169 o pow. O,44ha\,255 (odpowiadaj4ca

dzisiejszej dzialce 167 o pow. 0,22 ha\ obr. 8 G6raszka stanowi mienie gromadzkie, w trybie art. 8

ust. 1, w zwi4zku z art. 7 ust. 2 usta z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot
grunto ch.

oraz stwierdza, ite

Z. Decyzjg niniejsz4 podaje sig do wiadomo6ci w spos6b z czajowo Przyieq w danej miejscowo6ci

zarnieszczasig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
3. Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nast4pi na zlecenie i koszt wnioskodawcy -

W6jta Gminy 4zowna.

Uzasadnienie

W dniu 7 lutego 2018r. do Kancelarii tut. Starostwa wplyn4l wniosek W6jta G y Wi4zowna w

gruntowych ustalaj4cej, ze d.zialki o numerach: 238 (odpowiadaj4ce dzisiejszei dzialce L o pow. 0,12ha)'249
(odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 23 o pow. 0,36 ha), 255 (odpowiadaj4ca dzisieiszej dzialce 168 o pow. 0,17

nd,ZS+ (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 169 o pow. O,Mha),256 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialceT6T o

pow.0,22ha ew. m 332 (o obecnej pow. 0,1816 ha) obr. 8 G5raszka stanowi4 mienie gromadzkie.

Zawiadomieniem z dnia 27 lutego 2018r. Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawca o

wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzliw przedmiotowej sprawie.

wykonuj4cy zadanie z zakresu administracjirz4dowej, zwaLyl co nastgpuje.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot

gruntowych (tekst jedn. Dz.IJ.2201.6 r. poz.703) -zagospodarowaniu podlegaj4 w trybie i na zasadach

okreSlonych w ustawie nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce mienie gromadzkie

w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim mieniem, je2eli przed dniem wej6cia w zycie tej usta byty

faktycznie uZytkowane wsp6lnie przez mieszkarlc6w wsi.
PrzynaIeLno1( ww. nieruchomo6ci do Lienia gromadzkiego przed 1963 r. potwierdzai?

o6wiadczenia najstarszych mieszkaric6w wsi G6raszka dol4czone do wniosku W6jta Gm Wiryowna, z

kt6rych wynika, ze d.zialkabyla uzytkowana wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi jako powszechnie dostgpna

droga wewngtrzna-dojazdowa do p6l, domostw i teren6w le6nych-

Bior4c pod uwagg najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku 1963 dzialka stanowila drogg

dojazdow4.
Z przepisu art. 1 ust. 2uzwg wynika, 2e definicji mienia gromadzkiego, kt6rego dotyczy ustawa o

zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, naleLy poszukiwaC w przepisach rozpotz}dzenia Rady

Ministr6w z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarz4du mieniem gromadzkim oraz bu jego zbywania

(Dz. tJ . z 1962 r. rr 64, poz. 303 z p62n. zm.). Stosownie do S 1 ust. 1 ww. Rozporz4dzenia Rady Ministr6w



738/10).
przepis art. 3 uzwg stanowi, 2e nie zalicza sig do wsp6lnot grunto ch nieruchomo6ci lub ich

czg1ci,okre6ione w art. 1u-st. 1, jeilehprzed dniem wyj3cia w Zycie usta zostaty prawnie lub faktycznie

w okresie od 1933 r. do 1954 r.orazczy przed dniem

rzezmieszkaf,c6w wsi. Mienie gromadzkie slu2ylo, i
nej gromady, ale uiytek ten ma charakter spoleczny'

ne, place publiczne, piaskownie, cmentarzyska, drogi

dojazdowe do p6l i domostw itp. (podobnie: rok WSA w Kielcach z dtia 2L matca 2013 r., sygn. akt II

SA/Ke 77/13).
Z powyiszych ustalerl nika, 2e nieruchomo6€ poloZona w miejscowoSci G6raszka, gmina

Wi4zowna, ozrtaczortaw ewidencji grunt6w jako dzialki o numerach: 238 (odpowiadaj4ca dzisieiszei dzialce 1

(o
17

stal sig mieniem gm m.
g o ustaleniu, kt6re spo6r6d nieruchomo5ci, 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 z czajowo przy-Jety w danej miejscowo6ci oraz

Z uwagi na powyi-sze naleZalo orzec jak w sentencji'

Pouczenie

Od ejszej decyzy shrzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego, za

po6rednictwem starosty otwockiego, w termi 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z tre1ci4 art. 727 austawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

S f.W trakcie biegu ter u downiesienia odwolania shona moLe zrzec sig prawa do wniesienia

odwolania wobec or ganu administracji publicznej, kt6ry wydal decy zjg.

S 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia o zrzeczerriu sig prawa do

wniesienia odwolania przez ostaturi4 ze stron postgpowania, decyfa staje sig ostateczna i prawomocna' W

Zgodrue ztreficQart.\35 ustawy Kodeks pos

$ 1. Organ odwolawczy rtoLe przeprowadzi( na z4danie strony htb z urzgdu dodatkowe

postgpowanie w celu uzupehrienia dowod6w i material6w w sprawie albo zlecii przeprowadzenie tego

postgpowania organowi, kt6ry wydal decy zig.

1. W6jtGminyWiTowna
ul. Lubelska 59, 054,6,2 Wi4zowna
( dw a e gzempl arze de cY zii)

2. aa.


