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DECYZIA NR L30/2018

Na podstawie art. 8 ust. 1., w zwi4zku z art. 1, ust. 2 ustawy z dria 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. 220'1.6 r. poz.703), onz art.104 ustawy z dnia
'1.4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po
rozpatrzeniu wniosku W6jta Gminy Celestyn6w

Starosta Otwocki

Ustala, 2e nieruchomo6d polo2ona w miejscowo6ci Lasek, gmina Celestyn6w, oztl.aczorra w ewidencji
grunt6w jako dzialki nrz 79, 120,137, 166,177, 234, 246, 275 i 278 obr. 5 Lasek stanowi mienie
gromadzkie, wtrybie art. 8 ust. '/.., w zwi4zku zart. 1 ust. 2 astawy zdnia 29czerwca 1963r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych.

oraz stwierdza,2e

Decyzig ninieisz4 podaie sig do wiadomo6ci w spos6b zvtyczajowo przyigty w danej miejscowo6ci
oraz ogN.asza wywieszaj 4cw urzgdzie gminy otazw starostwie powiatowym na okres 1.4 dni, a tak2e
zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu orazw prasie lokalnej.
Zamieszczenie ninieiszej decyzji w prasie lokalnej nast4pi na zlecenie i koszt wnioskodawcy.

Uzasadnienie

W dniu 12 pa2dzierntka 2017 r. do Kancelarii tut. Starostwa wptyn4l wniosek W6jta Gminy
Celestyn6w w sprawie wydania decyli w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych ustalaj4cej, 2e dzialki oznaczone jako:79,120,13'1,166,177,234,
246,276i278 obr.6 Lasek stanowi mienie gromadzkie.

Zawiadomieniem z dria 20 grudnia 2017r. Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawcg o
wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzjiw przedmiotowej sprawie.

W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz anaLzy zgrortadzonych dokument6w Starosta Otwocki,
wykonuj4cy zadanie / zakresu administracji rz4dowq, zwaLyl co nastgpuje. Wedhrg zapbu ewidencji
grunt6w i budynk6w w chwili zloheniaprzez gming przedmiotowego wniosku dla dzialek:79,120,131.,1.66,
177, 234, 246, 276 i 278 obr. 6 Lasek figurowal wpis wlasno6ci Skarbu Paristwa. Na podstawie informacji
uzyskanej z tut. Wydzialu Geodezji i Kartografii o braku podstawy wpisu wlasno6ci Skarbu Paristwa
zlozono wniosek o wykre6lanie wpis6w bezpodstawnych dla dzialek objgtych wnioskiem o wydanie decyzji
o mieniu gromadzkim. W dniu 29 sierpnia 2018 r. zostala zatwierdzona zriana w zapisie operatu
ewidencyjnego na podstawie decyzji Starosty Otwockiego m 30/2018 z drria 9 lipca 2018r. na podstawie
kt6rej w ewidencji figuruje wpis gminy Celestyn6w jako wladacza samoistrego.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot
gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 20'1.6 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, jeLeli przed dniem wej6cia w Zycie tej ustawy byty
faktycznie uzytkowane wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi.

Przpalelnofi( ww. nieruchomo6ci do mienia gromadzkiego przed 1963 r. potwierdzaj4
o6wiadczenia najstarszych mieszkaftc6w wsi Lasek dol4czone do wniosku W6jta Gminy Celestyn6w, z
kt6rych wynika, 2e dzialkibyty uZytkowane wsp6lnieprzez mieszkaric6w wsi jako drogi.

Bior4c pod uwagg najstarsze zapby rejestru grunt6w zroku1966 dzialki stanowity drogi.
Z przepbu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, 2e definicji mienia gromadzkiego, kt6rego dotyczy ustawa o

zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, naleLy poszukiwai w przepisach rozporz4dzenia Rady
Ministr6w z dtia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarz4d't mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania
(Dz. U. z 1962 r. nt &, poz. 303 z p62n. zm.). Stosownie do $ 1 ust. 1 ww. Rozporz4dzenia Rady Ministr6w
przezpojgcie mienia gromadzkiego rozumiei naleLy mienie, kt6re do dnia wej6cia w Zycie ustawy z dnia25

3.



wrzesnia 1954r' o reformie podzialu administracyjnego wsi i powolaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.
U' nr 43, poz.191) stanowilo maj4tek dawnych gromad jako maj4tek gr-madzki, dobro gromad oraz inne
prawa maj4tkowe, aPtzez dawne gromadyrozumieC nalezy gromady istniej4ce do dnia wej6cia w Lycie
wskazanej ustawy z 25 wrzefinia 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2017 r., sygn. akt II OSK
738/1,0).

Przepis art. 3 uzwg stanowi, 2e nie zalttcza sig do wsp6lnot gruntowych nieruchomo6ci lub ich
czg(ci, okre6lone w art. 1 ust. 1, ie2ekprzed dniem wyjScia w Zycie ustawy zosialy prawnie lub faktycznie
przekazane na cele publiczne lub spoleczne.

Dla ustalenia, czy dana nieruchomo6i stanowi mienie gromadzkie istotne znaczenfema okoliczno66
czy taka nieruchomo6(. nale2ala do gromad istrriej4cych w okresie od 1933 r. do 1954 r. oraz czy przeddniem
5 lipca 1963 r. byla faktycznie uzytkowana wsp6lnie przez mieszkarlc6w wsi. Mienie gro-"drki" shr2ylo i

ale uZytek ten ma charakter spoleczny.
czne, piaskownie, cmentarzyska, drogi

SA w Kielcach z dnia 2L marca 2013 r., sygn. akt II
SA/Ke 77/13\.

Z powyLszych ustaleri wynika, 2e nieruchomo6C polozona w miejscowo6ci Lasek, gmina
Celestyn6w, ozrraczona w ewidencji grunt6w jako dzialki nr : 79,120, 13'1, '1.66, 17;, 2g4,246,276 i 27g obr. 6
Lasek gm. Celestlrn6w sluLyla celom publicznym, a zatemstanowila maj4tek gromadzki, kt6ry nastgpnie na
mocy art. 98 ust. 2 astawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst jedn. Dz. tJ . z 1975 r. nt 26
poz.139 zp6Ln. zm.) stal sig mieniem'gminnym.

Zgodnie z att.8 uzwg starosta wydaje decyzjg o ustaleniu, kt6re spo6r6d nieruchomosci, o kt6rych
mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowi4 mienie gromadzkie. Decylg o ustaleniu, kt6re nieruchomo6ci stanowi4
mienie gromadzkie, podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo przylety w danej miejscowo6ci oraz
oglasza wywieszaj4c w tuzgdzie gminy otaz w starostwie powiatowym-r,u ottlr 74 dnj, a tak2e zamieszcza
sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.

Z uw agi na powy zsze nalezalo or zec jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzii slu2y stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego, za

posrednictwem starosty otwockiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
zgodrue z tresci4 art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
S 1. W hakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona lrrroile zrzec sig prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej ,kt6ry wydal decylg.
S 2. Z dniem dorgczenia organowi adminishacji publicznej oSwiadczenia o zrzeczenitusig prawa do

wniesienia odwolania ptzez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W
ptzypadkt zloienia przez sfrong o6wiadczenia o zrzeczenit sig prawa do odwolania od decyqi
(okreSlonego w $ 2) nie przystruguje prawo do odwolania sig ani skargi do s4du administracyjnego.

zgodnte z tre6ci4 art. 136 ustawy Ko nia administracyinego:
$ 1. Organ odwolawczy moze 4 Z4dante strony lub z urzg4u dodatkowe

postepowanie w celu uzupelnienia do sprawie aLbo zleci( przeprowadzenie tego
postgpowania organowi, kt6ry wydal

Otrzymuj4:
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