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DECyZIA NR 110/2018
Na podstawie art. 8 ust. 1, w zwi4zku z art. L ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
Dz.U. 22016 r.poz.703), oraz art. 104 ustawy z dnia
74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. IJ. z 2077 r. poz. 7257) po
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn.

rozpatrzeniu wniosku W6jta Gminy Osieck
Starosta Otwocki

1,.

w miejscowo6ci Osieck, gmina Osieck, oznaczorra w ewidencji
grunt6w jako dzialki o numerach: dawna dzialka 51 (odpowiadajqca dzisiejszej dzialce 51,/1 o pow.
0,27 ha), dawna 164 (odpowiadaj4ca dzisiejszym dzialkE 1.64/2 o pow. 0,01. ha,164/3 o po!v. 0,02 ha),
dawna dzialka 178 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 178/2 o pow. 0,0489 ha), dawna dzialka 383
(odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 383/f o pow,0,71.7'1\ <lzialka 429 opow.O,12ha, dawna dzialka 458
(odpowiadaj4cq dzisiejszej dzialce 458/l o pow.0,47 ha), dzialka 478 o pow. 0,78 ha, dzialka 498 o
pow.U,36 ha, dzialka 518 i pow. 0,2bha, dzialka 538 o pow. 0,22ha, dzialka 594 o pow. O,72ha, dzialka
628 o pow.0,12 ha, dawna dzialka 529 (o odpowiadaj4cE dzisicjszej dzialce 629fl o pow. 0,28 l-ra),
dawna dzialka 652 (odpowiadajac4 dzisiejszej dzialce 642 o pow. 0,'1-.6 ha\, dzialka 55217 o pow. 0,19
ha, dzialka 553 o pow. 0,10 ha, dzialka 664 o pow. O15 ha, dawna dzialka 594 (odpowiadaj4c4
dzisiejszej dzialce 694/"1. o pow. 0,45 ha) dzialka 747 o pow.0,35 ha) dzialka 827 o pow. 0,40 ha,
dzialka 900 o pow. 0,27 ha, dawna dzialka 9t14 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 9&fl o pow. O,23
ha), dzialka 1017 o pow. 0,19 ha, dzialka 1055 o pow. 0,1.3 ha, dawna dzialka 1092 (odpowiadaj4c4
dzisiejszej dzialce 109T1 o pow. 0,54 ha) dzialka 1146 o pow. Q19 ha, dzialka 1147 o pow. 0,37 ha,
dzialka 1321 o pow" 0, 37 ha, dzialka L332 o pow. 0,L5 ha, dawna dzialka 1354 (odpowiadaj4c4
dzisiejszej dzialce 1'354/7 o pow. 0,47 ha), dzialka 137L o pow. 0,0L ha, dzialka 1376 o pow. 0,08
ha)dawna dzialka 1395 (odpowiadajqc4 dzisiejszej dzialce 1,395/2 o pow. 0,04 ha), dzialka1415 o pow.
0,01 ha, dawna dzialka 1418 (odpowiadaj4cE dzisiejszej dzialce 1478/2 o pow. 0,04 ha), dawna dzialka
1t146 (odpowiadajqca dzisiejszej dzialce 1.M6/4 o pow. Q1a ha) dawna dzialka 1447 (odpowiadaj4ca
dzisiejszej dzialce lM7/2 o pow. 0,19 ha), dawna dzialka 1453 (odpowiadajEc4 dzisiejszej dzialce
1'453/2 o pow. 0,15 ha), dawna dzialka 1483 (odpowiadaj4cq dzisiejszej dzialce 1483/2 o pow. 0,'l.2ha),
dawna dzialka 1538 (odpowiadajEca dzisiejszej dzialce 1538F o pow. 0,23 ha), dzialka 1533/8 o pow.
0,06 ha, dzialka 1571. o pow. A,22 ha, dzialka 1739 o pow. Q45 ha, dzialka 1801 o pow. 0,4i ha, dawna
dzialka 2074 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 1896/7 o pow. 0,03 ha) dzialka 1944 i czg1( dzialki
1943 (odpowiadajqc4 dzisiejszej dzialce 1944/4 o pow. 0,61, ha), dzialka 1974 (odpowiadaj4c4
dzisiejszej dzialce 197411o pow. 0,15 ha), dawna dzialka 2017 (odpowiadaj4cE dzisiejszej dzialce
20177 o pow. 0,69 ha), dawna dzialka 2044 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 2OU/7 o pow. 0,54 ha),
dzialka 2709 o pow. O,73 ha, dzialka 219O o pow. 0,M ha, dzialka 2?57 o pow. 0,11 ha, dzialka 2258 o
pow. 0,32 ha, dzialka 236'L o pow. 0,17 ha, dzialka 2363 o pow. 0,06 ha, dzialka 587 o pow. O,2O ha,
dzialka 579 o pow. Q51 ha, dzialka 7017 o pow, 2,L ha, dzialka 826 o pow. 0, 64ha, dzialka 1013 o
pow. 0,2'L ha, dzialka 1538/6 o pow. 0,01. ha, dzialka 2224 o pow. Q84 ha, obr. 8 Osieck stanowi menie
gromadzkie, wtrybie art.8 ust.'I.,,w zwi4zku zart. L ust.2 ustawy zdnia 29czerwca1963n
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych"
Ustala, 2e nieruchomo66 polo2ona

oraz stwierdza,2e

2.
3'

Decyzjg niniejszE podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo przyj1ty w danej miejscowo6ci
oraz oglasza wywieszaj4c w urzgdzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a tak2e
zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu orazw prasie lokalnej.
Zami.eszczenie niniejszej decyzji rv prasie lokalnej nast4pi na zlecenie i koszt wnioskoda',vcy W6jta Gminy Osieck.

A

Uzasadnienie

W dniu 21 marca 2018 r. do Kancelarii tut. Starostwa wplyn4l wniosek W6jta Gminy Osieck w
sprawie dania decyzji w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29czerwca 1963r. ozagospodarowaniu
wsp6lrrot gruntowych ustalaj4cej, 2e dzialki o numerach: dawna dzialka 51 (odpowiadaj4ca dzisiejszej
dzialce 51,/L o pow.0,27 ha), dawna 164 (odpowiadaj4ca dzisiejszyrn dzialk4764/2 o pow. 0,01 ha, 1,64/3 o
pow. 0,02 ha), dawna dziaka 178 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialcelTS/2 o pow. 0,0489 ha), dawna dzialka
383 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 383/1, o pow. 0,7171) dzialka 429 o pow. 0,12ha, dawna dzialka 458
(odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 458/1, o pow.0,47 ha), dzialka 478 o pow. 0,78ha, dzialka 498 o pow.0,36
ha, dzialka 518 i pow. 0,26ha, dziaka 538 o pow. 0,22ha, dzialka 594 o pow. 0,72ha, dzialka 628 o pow.0,12
ha, dawna dzialka 629 (o odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 629/1. o pow. 0,28 ha), dawna dzialka 652
(odpowiadaj 4c4 dzisiejszej dzialce 642 o pow . 0,16 ha), dzialka 652/1, o pow. 0,19 ha, dzialka 653 o pow. 0,10
ha, dzialka 664 o pow. 0,15 ha, dawna dzialka 694 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 694/7 o pow. 0,46 ha)
dzialka 747 o pow" 0,35 ha) dzialka 827 o pow. 0,40 ha, dzialka 900 o pow. 0,27 ii.a, dawna dzialka 944
(odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 9M/1, o pow.0,23 ha), dzialka 1,017 o pow. 0,19 ha, dzialka 1055 o pow.
0,13ha, dawna dzialka 1092 (odpowiadaj4c4 dzisiejszejdzialceT092/1. o pow.0,54ha) dzialka 1146 o pow.
0,79ha, dzialka 11,47 o pow.0,37 ha, dzialka1^321 o pow. 0, 37ha, dzialka7332o pow. 0,16 ha, dawna dzialka
1354 (odpowiadajqc4 dzisiejszej dzialce 1354/L o pow. 0,47 ha), dziaka 137L o pow. 0,01 ha, dzialka 1375 o
pow. 0,08 ha)dawna dzialka 1395 (odpowiadaj4c4 dzbiejszej dzialce7395/2 o pow. 0,04 ha), dzialka 1415 o
pow. 0,01 ha, dawna dzialka 1418 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 1,478/2 o pow. 0,04 ha), dawna dzialka
1446 (odpowiadajqca dzisiejszej dzialce 7446/4 o pow. 0,14 ha) dawna dzialka 7447 (odpowiadaj4ca
dzisiejszej dzialce 1447 /2 o pow. 0,19 ha), dawna dzialka 1453 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 7453/2 o
pow. 0,15 ha), dawna dzialka 1483 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce1,483/2 o pow. 0,12ha), dawna dzialka
1538 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 1538/5 o pow" 0,23ha), dziaka 1538/8 o pow. 0,06ha, dzialka'157'l
o pow. 0,22ha, dzialka 1739 o pow. 0,45 ha, dzialka 1801 o pow. 0,41 ha, dawna dzialka2074 (odpowiadaj4cE
dzisiejszej dzialce 1,896/7 o pow. 0,03 ha) dzialka 1944i czg6( dzialki 1943 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce
7944/4 o pow. 0,61ha), dzialka 7974 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 1974/1. o pow. 0,15 ha), dawna
dzialka 2017 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce2017/1o pow. 0,69ha), dawna dzialka 2044 (odpowiadaj4ca
dzisiejszej dzialce 2OM/1. o pow. 0,54 ha), dzialka2109 o pow. 0,73 ha, dzialka 2790 o pow. 0,04 ha, dzialka
2257 o pow. 0,11 ha, dzialka 2258 o pow. 0,32 ha, dzialka 2361 o pow. 0,17 ha, dzialka 2363 o pow. 0,06 ha,
dzialka 587 o pow. 0,20 ha, dzialka 679 o pow.0,51 ha, dzialka 707 /1 o pow.2,'L ha, dzialka 826 o pow. 0, 64
ha, dzialka 1013 o pow . 0,21 ha, dzialka 7538 / 6 o pow. 0,0L ha, dzialka 2224 o pow. 0,84 ha, dawna dzialka
98 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 98/7 o pow. 0,0428 ha obr. 8 Osieck stanowi mienie gromadzkie.
Zawiadomieniem z dnia 9 kwiehria 2018r. Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawcg o
wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzji w przedmiotorvej sprawie. W dniu 23 kwiehria 2018t.
do tut. kancelarii wptynglo pismo W6jta Gminy Osieck, deklaruj4cy poniesienie koszt6w wywieszenia
ogloszenia w prasie lokalnej przez Gming Osieck.
Podczas prowadzenia postgpowania ustalono, ze dzialka 98/1. o pow. 0,0428 ha z obr" 8 stanowi4ca
czg6i dawnej dziatki 98 zabudowana jest w czgSci budynkiem. Wedhrg informacji uzyskanej z tut.Wydzialu
Geodezji i Kartografii dzialka ta powstala z ptzeprowadzenia scalenia w obr. 8 Osieck i wedlug stanu z 7
lipca 2011r przez zatwierdzenie Uchwaly Rady Gminy Osieck nr YII/46/71 stanowila drogg kt6ra jako
grunt wydzielony na miejsce w|ytecznoi( publicznej oraz uiicA i drogi przeszla na wlasno6i gminy zgodnie
ztrelci4TT pkt.3 ustawy o z dnia 26rnarca1982r. o scaleniuiwymianie gruntdw kt6ra wedle daty uchwalenia
scalenia obowi4zywala wedlug Dz. IJ . z 2003 poz. 1749. W wyniku zlo2enia w dniu 25 czetwca 2018r . przez
W6jta Gminy Osieck pisma informujqcego o wyl4czeniu z wniosku o mienie gromadzkie dzialki 98/1, obr.8
Osieck w tre6ci rozstrzygnigcia niniejszej decyzji nie uwzglgdniono dzialkigS/1'.
W dniu 12 lipca 2018r. do Wnioskodawcy zostalo przeslanie zawiadomienie o mozliwo6ci
zapoznania sig z zebranym materialem w sprawie oraz mozliwo6ci4 skladania ewentualnych wyja6niefl
przed wydaniem decyzji, strona nie skorzystala ze swojego prawa.
W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych dokument6w Starosta Otwocki,
wykonuj4cy zadanie z zakresu administracjirz4dowej, zwa2yl co nastgpuje.
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 7963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot
gruntowych (tekst jedn. Dz.IJ. z 201.6 r. poz. 703) -zagospodarowaniu podlegaj4 w trybie i na zasadach
okre6lonych w ustawie nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce mienie gromadzkie
w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim mieniem, jezeli przed dniem wej6cia w 2ycie tej ustawy by\
faktycznie uzytkowane wsp6lnie przez mieszkaf,c6w wsr.
Przynalezno6i ww. nieruchomo6ci do mienia gromadzkiego przed 1963 r. potwierdzaj4

)

o6wiadczenia najstarszych mieszkaric6w wsi Osieck dol4czone do wniosku W6jta Gminy Osieck, z kt6rych
nika, 2e dzialka byla u2ytkowana wsp6lrrie ptzez mieszkaric6w wsi jako droga dojazdowa do p6l, lasu i
domostw i nigdy nie stanowily wsp6lnoty gruntowej. Bior4c pod uwagg najstarsze zapisy rejestru grunt6w
z roku 1963 dzialka stanowila drogg .
Z przepisrr art. 1 ust. 2 rtzwg wynika, 2e definicji mienia gromadzkiego, kt6rego dotyczy ustawa o

zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, naleLy poszukiwai w przepisach rozporz4dzenia Rady
Ministr6w z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarz4dw mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania
(Dz. U. z 1962 r. nt 64, poz. 303 z p62n. zm.). Stosownie do S 1 ust. 1 ww. Rozporz4dzenia Rady Ministr6w
przez pojgcie mienia gromadzkiego rozumiei naleLy mienie, kt6re do dnia wej6cia w zycie ustawy z dnia 25
wrze6nia 1954 r. o reformie podzialu administracyjnego wsi i powolaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.
U. nr 43, poz.191) stanowilo maj4tek dawnych gromad jako majqtek gromadzki, dobro gromad oraz inne
prawa majakowe, a przez dawne gromady rozumiei naleLy gromady istniej4ce do dnia wej6cia w |ycie
wskazanej ustawy z25 wrzeinia1,954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca 201'1r., sygn. akt II OSK
738/10).
Przepis art. 3 uzwg stanowi, 2e nie zalttcza sig do wsp6hnot gruntowych nieruchomo6ci lub ich
czg6ci, okre6lone w art. 1ust. 1, jeLekprzed dniem wyj6cia w Zycie ustawy zostaly prawnie lub faktycznie
przekazane na cele publiczne lub spoleczne
Dla ustalenia, czy dana nieruchomo66 stanowi mienie gromadzkie istotne znaczenie ma okoliczno6i
czy taka nieruchomo(( naleLala do gromad istniej4cych w okresie od 1933 t. do 1954 r. oraz czy przed dniem
5 lipca 1963 r. byla faktycznie uZytkowana wsp6L:rie przez mieszkaric6w wsi. Mienie gromadzkie slu}ylo, i
czgsto nadal sluzy, potrzebom og6lu mieszkaflc6w dawnej gromady, ale uZytek ten ma charakter spoleczny.
Mieniem takim s4 w6jt6wki, kowal6wki, dzialki szkolne, place publiczne, piaskownie, cmentarzyska, drogi
dojazdowe do p6l i domostw itp. (podobnie: wyrok WSA w Kielcach z dnia 21. marca 2013 r., sygn. akt II
SA/Ke 77/73).
Z powylszych ustaleri wynika, 2e nieruchomo6i poloZona w miejscowo6ci Osieck, gmina Osieck,
oznaczona w ewidencji grunt6w jako dzialki o numerach : dawna dzialka 51 (odpowiadaj4ca dzisiejszej
dzialce 51/7 o pow.0,27 ha), dawna 164 (odpowiadaj4ca dzisiejszyrn dzialk4764/2 o pow. 0,01 ha, 764/3 o
pow. 0,02 ha), dawna dzialka 178 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzralcelTS/2 o pow. 0,0489 ha), dawna dzialka
383 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 383/1, o pow. 0,71,71) dzialka 429 o pow. 0,72ha, dawna dzialka 458
(odpowiadaj4cq dzisie)szej dzialce 458/7 o pow.0,47 ha), dzialka 478 o pow. 0,78ha, dzialka 498 o pow.0,36
ha, dzialka 518 i pow. 0,26ha, dzialka 538 o pow. 0,22ha, dzialka 594 o pow. 0,72ha, dzialka 628 o pow.0,72
ha, dawna dzialka 629 (o odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 629/7 o pow. 0,28 ha), dawna dzialka 652
(odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 642 o pow.0,1,6ha), dzialka 652/1. o pow. 0,L9 ha, dzialka 653 o pow. 0,10
ha, dzialka 664 o pow.0,15 ha, dawna dzialka 694 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 694/1, o pow. 0,46 ha)
dzialka 747 o pow.0,35 ha) dzialkaS2T o pow.0,40ha, dzialka 900 o pow. 0,27 ha, dawna dzialkag44
(odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 9M/1. o pow. 0,23 ha), dzialka 7017 o pow. 0,19 ha, dzialka 1055 o pow.
0,13 ha, dawna dzialka 1092 (odpowiadajEc4 dzisiejszej dzialce 1092/1o pow.0,54 ha) dzialka 1146 o pow.
0,19ha, dzialka1147 opow.0,37ha,dzialka1321o pow.0,37ha,dzialka7332opow.0,76ha, dawna dzialka
1354 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 7354/7 o pow. 0,47 ha), dzialka 7377 o pow. 0,01 ha, dzialka 7376 o
pow. 0,08 ha)dawna dzialka 1395 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce7395/2 o pow. 0,04 ha), dzialka7475 o
pow. 0,01 ha, dawna dzialka 1418 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 7478/2 o pow. 0,04 ha), dawna dzialka
1446 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 1446/4 o pow. 0,14 ha) dawna dzialka 7M7 (odpowiadaj4ca
dzisiejszej dzialce 1,M7 / 2 o pow. 0,19 ha), dawna dzialka 1453 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 7453 / 2 o
pow. 0,i5 ha), dawna dzialka 1483 (odpowiadajEc4 dzisiejszej dzialce 7483/2 o pow. O,72ha), dawna dzialka
1538 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 1538/5 o pow. 0,23ha), dzialka 1538/8 o pow. 0,06 ha, dzialka'1.571.
o pow. 0,22ha, dzialka7739 o pow. 0,45 ha, dzialka 1801 o pow. 0,41 ha, dawna dzialka2oT4 (odpowiadaj4c4
dzisiejszej dzialce 7896 /7 o pow. 0,03 ha) dzialka 1944 i cz93( dzialki 1943 (odpowiadaj4cE dzisiejszej dzialce
7944/4 o pow. 0,61 ha), dzialka 1974 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 1974/1o pow. 0,15 ha), dawna
dzialka2017 (odpowiadaj4c4 dzisiejszej dzialce 2077/1, o pow. 0,69ha), dawna dzialka2044 (odpo'.ttiadaj4ca
dzisiejszej dzialce 2044/7 o pow. 0,54 ha), dzialka 21.09 o pow. 0,73 ha, dzialka 2190 o pow. 0,04 ha, dzialka
2257 o pow. 0,11 ha, dzialka 2258 a pow. 0,32 ha, dzialka 2361 o pow. 0,77 ha, dzialka 2363 o pow. 0,06 ha,
dzialka 587 o pow. 0,20 ha, dzialka 679 o pow.0,51 ha, dzialka 707 /'lr. o pow. 2,7 ha, dziaka 826 o pow. 0, 64
ha,dzialka 1013opow.0,21ha,dzialka7538/6 opow.0,01 ha, dzialka2224o pow.0,84haobr.8Osieck
sluLyla celom publicznym, a zatem stanowila maj4tek gromadzki, kt6ry nastgpnie na mocy art. 98 ust. 2
ustawy z dnia25slycznia 1958 r. o radach narodorvych (tekst jedn. Dz.rJ.27975 r. rr26 poz. 139 zp62n.
zm.) stal sig mieniem gminnym.
Zgodnie z art. 8 uzwg starosta daje decyzjg o ustaleniu, kt6re spo6r6d nieruchomo6ci, o kt6rych
mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowi4 mienie gromadzkie. Decyzjg o ustaleniu, kt6re nieruchomo6ci stanowi4
J

mienie gromadzkie, podaje sig do wiadomo6ci

w spos6b zwyczajowo ptzylety w

danej miejscowo6cl oraz
oglasza wywieszaj4cw urzgdzie gminy otazw starostwie powiatowym na okres 14 dni, atakLe zamieszcza
sig w Biuletynie InJormacji Publicznej gminy i powiatu orazw prasie lokalnej.
ZluwaginapowyLsze nalezalo orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji slu2y stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego, za
podrednictwem Starosty Otwockiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trefici4 art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
S 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
o dwolania wobec or ganu administracji publicznej, kt6ry wydal decy zjg.
$ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W

przypadku zlo2enia przez strong o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
(okre6lonego w $ 2) nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do s4du administracyjnego.
Zgodnie ztre(ci4 art. L36 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

$ 1. Organ odwolawczy moLe przeprowadzi1 na z4danie strony lub z urzgdu dodatkowe
i material6w w sprawie albo zlecii przeprowadzenie tego

postgpowanie w celu uzupetnienia dowod6w
postgpowania organowi, kt6ry wydal decylg.

Otrzyuruj4:
1. W6jt Gminy Osieck
ul. Rynek 7,08-445 Osieck
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