STAROSTA OTWOCKI
Otwock, dnia 25 kwietnia 2018 r.
GN.6821.3.2.2018.MT

DECYZIA NR 4912018
Na podstawie art. 8 ust. 1,, w zwi4zku z art.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz.IJ. z 2016 t" poz.703), oraz art. 104
ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administraclnego (tekst jedn. Dz.IJ. z
2017 r. po2.1257) po

rozpatrzeniuwniosku W6jta Gminy Wi4zowna
Starosta Otwocki

1'.

Ustala, ze nieruchomo6i polo2ona w miejscowo6ci Wola Ducka, gmina Wi4zowna, ozrlaczona
w ewidencji grunt6w jako dzialki ew. o nr z 294 o pow. 0,76ha,4L2 o pow. 0,0091 ha i 49L o
pow. Q01 ha (kt6re wraz z dzialkami 375 i 437 stanowiq ekwiwalen t za dzialki 7gS, 7SL i 544
po scaleniu grunt6w wsi Wola Ducka i Wola Karczewska) obr. 23 Wola Ducka stanowi
mienie gromadzkie, w trybie art. 8 ust. 1., w zwi4zku z art.1 ust. 2 ustawy z dnja 29 czerwca
7963 r. o zagospodarowaniu wsp6hrot gruntowych.
oraz stwierdza,2e

2.
3.

Decyzig niniejszq podaje sig do publicznej wiadomoSci w spos6b zvtyczajowo przyigty w
danej miejscowoici oraz oglasza wywieszaj?c w urzgdiie gminy oraz w starostwie
powiatowym na okres 74 dni, a tak2e zamieszcza sig w Biuletynie informacji publicznej
gminy i powiatu orazw prasie lokalnei.
Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nastEpi na zlecenie i koszt
wnioskodaw cy - W 6jta Gminy Wi4zowna.
Uzasadnienie

W dniu 10 stycznia 201'8 r. do Kancelarii tut. Starostwa wptyn4l wniosek W6jta Gminy
Wi4zowna w sprawie wydania decyli w trybie art.8 ust. l ustawy z dnia29czerwca1963r.
o zagospodarowaniu wsp6hrot gruntowych ustalaj4cej, 2e dzialki ew. o nr : 294 o pow. 0,76 ha,
4\2 o pow. 0,0091 ha i 491 o pow. 0,01 ha (kt6re wraz z dzialkami 375 i 4g1r stanowi4 ekwiwalent
za dzialkJ 735, 751 i 544 po scaleniu grunt6w wsi Wola Ducka i Wola Karczewska) obr. 23 Wola
Ducka stanowi mienie gromadzkie.
Zawiadomieniem z dnia 13 marca 2018 r. Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawca o
wszczgciu postgpowania w sprawie wydania deaJzjiw przedmiotowej sprawie.
W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgrornadzor,yih dokument6w Starosta
Otwocki, wykonuj4cy zadanie z zakresu administragirz4dowq, zwa2ylco nastgpuje.
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wsp6Lrot
gruntowych (tekst iedn. Dz. U. z 201,6 r. poz. 703) -zagospodarowaniu podlegaj4 w trybL i na
zasadach okre6lonych w ustawie nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary *od.", stanowi4ce mienie
gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zaru4dzie takim mieniem, jeheli, przed dniem wejscia w
2ycietei ustawy byly faktycznreuLytkowane wsp6lrrie przezmieszkaric6w wsi.
PrzynaleLno6i ww. nieruchomo6ci do mienia gromadzkiego przed 1954 r. potwierdzaj4
o6wiadczenia najstarszych rnieszkaic6w wsi Wola Ducka dol4czone do wniosku W6jta Cminy
Wi4zov,rna, z kt6rych wynika, 2e dziaLkabyla u2ytkowana wsp6Lrie przez rnieszkaric6w wsi jakt

miejsce gromadzenia nadmiaru wody-zbiorniki retencfne, miejsce pojenia bydLa oraz
wydobywania kopalin.
Bior4c pod uwagg najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku "1965 (zalozenie ewidencji)
dzialki735,751, i 544 stanowily grunty gromadzkie. Wedlug dokument6w znajduj4cych sig w tut.
wydziale geodezji i kartografii w wyniku scalenia grunt6w wsi Wola Ducka i Wola Karczewska
stwierdzonego decylq Powiatowej Rady Narodowej Nr. R.VIII 309/0/23/69 z dnia 15 wrze6nia
1,970r. za dzialki 735, 75'1, i 544 oraz potracenia na cele ejscowej u2yteczno1ci pubtcznej zgodnie
z llchwala nr L uczestrrik6w scalenia z L6.10.1969r. wydzielono jako ekwiwalent dzialki 294,375,

i 491..
Z ptzepisu art. 1 ust. 2uzwg wynika, 2e definicji mienia gromadzkiego, kt6rego dotyczy
ustawa o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, naleLy poszukiwad w przepisach
rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarz4du mieniem
gromadzkimoraz trybo jego zbywania(Dz.U.21962r.tu 64,po2.303 zp62n. zm.). Stosownie do
S 1 ust. L ww. Rozporz4dzenia Rady Ministr6w przez pojgcie mienia gromadzkiego rozumiei
naleLy mienie, kt6re do dnia wej6cia w Lycie ustawy z dnia 25 wrzelnia 1954 r. o reformie
podzialu administracyjnego wsi i powolaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz.

412, 43't

L91) stanowilo maj4tek dawnych gromad jako maj4tek gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa
majakowe, a ptzez dawne gromady rozumie6 naLe?y gromady istrLiej4ce do dnia wej6cia w Lycie
wskazanej ustawy z 25 wrze3rua1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czetwca2017 r., sygn. akt
rr osK 738/10).
Przepis art.3 uzwg stanowi, ze nie za\rcza sig do wsp6lnot gruntowych nieruchomo6ci lub
ic}n czg1ci, okre6lone w art. 1. ust. 1, jeleli przed dniem wyj6cia w ?ycie ustawy zostaly prawnie lub
faktycznie przekazane na cele publiczne lub spoleczne.

Dla ustalenia, czy dana nieruchomo6i stanowi mienie gromadzkie istotne znaczenie ma
okoliczno6( czy taka nieruchomo((naleiala do gromad istrriej4cych w okresie od 1933 r. do 1954 r.
oraz czy przed dniem 5 lipca 1963 r. byta faktycznie u|ytkowana wsp6lrrie przez mieszkaric6w
wsi. Mienie gromadzkie sluzylo, i czgsto nadal sluLy, potrzebom og6lumieszkaric6w dawnej
gromady, ale uzytek ten ma charakter spoleczny. Mieniem takim s4 w6jt6wki, kowal6wki, dzialki
szkolrre, place publiczne, piaskownie, cmentarzyska, drogi dojazdowe do p61 i domostw itp.
(podobnie: wyrok WSA w Kielcach z dtia21, rnarca2?l3 r., sygn. akt II SA/Ke 77 /13).
Z powyLszych ustaleri wynika, ze nieruchomo6i polo2ona w miejscowo6ci Wola Ducka,
gmina Wi4zowna, ozraaczor\a w ewidencji grunt6w jako dzialki ew. o r:tr :294 o pow. 0,76ha,412 o
pow. 0,0091 ha i 497 o pow. 0,01 ha (kt6re wtaz z dzialkami 375 i 431stanowi4 ekwiwalent za
dziaLki 735, 75'1, i 5M po scaleniu grunt6w wsi Wola Ducka i Wola Karczewska) obr. 23 Wola
Ducka stanowila maj4tek gromadzki, kt6ry nastgpnie na mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dtia
25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst jedn. Dz. U . z 1975 r. m 26 poz. 139 z p62n. zm.)
stal sig mieniem gminnyrn.
Zgodrue z art. 8 rtzwg starosta wydaje decyzjg o ustaleniu, kt6re spoSr6d nieruchomo6ci,
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 zwyczajowo
przylety w danej miejscowoici oraz oglasza wywieszaj4c w urzgdzie gminy oraz w starostwie
powiatowym na okres 1,4 dni, a takhe zamteszcza sig w Biuletynie lnformacji Publicznej gminy
i powiatu orazw prasie lokalnej.
Z uw agi na powyzs ze nale2alo or zec j ak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluLy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Mazowieckiego, za po6rednictwem Starosty Otwockiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z tre(ci4 art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
S 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona mo2e zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg.
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Otrzvmuia:
1. W6jt Gminy Wi4zowna
uI. Lubelsk a 59, 054G2 Wi4zowna
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