
STAROSTA OTWOCKI
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Na podstawie art. 8 ust.
wsp6lnot gruntowych (tekst jedn.
postgpowania administracyjnego
Wi4zowna

Otwock, dnia 11 pa2dziernika2OlS r.

DECYZJA NR 737/2018

L, w zwi4zku z art. L ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu
Dz. u. z 20'1,6 r. poz.703), oraz art. lM ustawy z dnia'1,4 czerwci1rg60 r. Kodeks
(tekst jedn. Dz. u. z 2077 r. poz. 1,?s7) po rozpatrzeniu wniosku w6jta Gminy

't.

Starosta Otwocki

Ustala, 2e nieruchomoSd polo2ona w miejscowo6ci w ewidencji grunt6wjako dzialki o numerach: 183 (odpowi ad.aj4ca dzis i 247 (odpow:hdaj4ca
dzisiejszej dzialce 410 o pow. 2,72ha) obr 11 K4ck st rt. g ust. i,w r*i4rhu
z art,l ust. 2 ustawy z dnia29 czerwcalg63 r. o zagospo

oraz stwierdza, Le

w danej miejscowo6ci oraz oglasza
14 dn| a tak2e zamieszcza sig w

4pi na zlecenie i koszt wnioskodawcy - W6jta Gminy

Uzasadnienie

W dniu 6 kwietria 2018r. do Kancelarii tut. Starostwa wplyn4l wniosek W6jta Gminy Wi4zowna w sprawie
wydania decyzii w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2gczerwia 1963r. ozagospodarowaniu wsp6lnot gruitowych
ustalajqcej, ze dzialki o numerach: 183 (odpowiadaj1ca dzisiejszel d,zialce 385 o pow. 0,09 ha) i ZaZ paplowiadajica
dzisiejszq dzialce 410 o pow. 2,72ha) obr 11 K4ck stanowi4 mienie gromadzkie.

Pismem z dnia 25 czerwca 2018r. wnioskodawca zostal poinformowany koniecznosci uzupelnienia wniosku o
o6wiadczenia najstarszych mieszkaric6w miejscowoSci K4ck zgodne z informacja zawart4 we wniosku. Wskazane
o6wiadczenia zostaly dostarczone do tut. urzgdu w dniu 6lipca201gr.

Zawiadomieniem z dnta 27 lipca 2018r. Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawcg o wszczgciu
postgpowania w sprawie wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

W wyniku rozpattzenia wniosku oraz ,analizy zgromadzonych dokument6w Starosta Otwocki, wykonuj4cy
zadanie z zakresu administracji tz1dowej, zwa|ylco nastgpule.

Stosownie do art' 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst
jedn. Dz. U. z 201'6 r. poz.7O3) -zagospodarowaniu podlegaj4 w trybL i na zasadach okresl-onych wustawie
nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce mienie gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zarzEd,zie takim
mieniem, jeLeliprzed dniem wej6ciaw Zycie tej ustawy byly faktycznie u2ytkowane wsp6lnie przezmieszkaric6w wsi.

Ptzynale2noii ww. nieruchomoSci do mienia gromadzkiego przed 1963 r. powierdzai4 oswiadczenia
najstarszych mieszkaric6w wsi K4ck i Duchn6w - Wojciecha Kowalczyka, Stanislawa Blerlka, lndrzeia pazia, JoatnyNowak, BoLeny K4kol i lana Gajcego zkt6rychwynika, 2e dzialki byly uZytkowane wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi
jako miejsce wypasania bydla i nigdy nie stanowily wsp6lnoty gruntowej. We wniosku WOyta Cminy Wi4zowna
udzielono informacji w sprawie przedmiotowego gruntu, 2e mieszlaricy -ri .rigay nie ponosili Ladnych cig?ir6w w
zwi4zku z u|ytkowaniem, nie placili podatk6w i nigdy nie powolano gtrrpy-or6b rizporz4dzaj1cych *rkuru.,y-
gruntem. Natomiast wpis wladaj4cego gruntem- wsp6lnota wsi Duchn6w GRN Wi4zowna zapisany w najstarszym
wypisie z rejestru grunt6w z roku 1966, kt6ry w 7975r. w wyniku przeprowadzenia odnowy .*id"n.ji gruntbw zoital
zmieniony jako wladajqcy samoistnie Urzqd Gminy Mienie gminne wsi Duchn6w orazuruqd.Gminy Mienie gminne wsi
K4ck naleZy traktowai jako pomylkg zapisu.

Biorqc pod uwage najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku 1963 dzialka stanowila u2ytki le6ne Wsp6lnoty wsi
Duchn6w, natomiast na podstawie informacji uzyskanej w tut. Wydziale Geodezji i Kartografii * *ynikr kontroti
ewidencji grunt6w i budynk6w obrgbu K4ck w 1975r. zmieniono numeracje d,zialek i wyicazano jako wladaj4cego
samoistrego Urz4d Gminy mienie gminne wsi Duchn6w dla dzialki 410 (dawna d.zialka247) orazUrzad Gminy tltie.ri"
gminne wsi K4ck do dzialki 385 (dawna dzialka 183).

Z przepisu art._ 1 ust. 2 uzwg wynika, 2e definicji mienia gromadzkiego, kt6rego d,otyczy ustawa o
zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, nale2y poszukiwai w przepisach ,o"por"4dt"nLa Rady MinistrOw z dnia 29
listopada 1962r. w sprawie zarzqdu mieniem gromadzkim oraztrybi jego zbywaria (Dz.U. z1962r.nr 64,po2.303 z
p62n. zm.). Stosownie do $ 1 ust. 1 ww. Rozporz4dzenia Rady Ministr6w przez pojgcie mienia gromadzkiegorozumiei

2.

3.



o reformie podzialu administracyjnego
maj4tek dawnych gromad jako majatgk

rozumiei nale2y gromady istniej4ce do

SA z dnia 8 czerwca2077 t., sygn' akt II

osK 738110).
Przepis art.3 uzwg stanowi, 2e nie zalicza sig do wsp6lnot gruntowlgh- nlgruchomosci lub ich czesci'

okreslone w art. 1 ust. 1, jeZeli przed dniem wf6cia w Zycie ustawy zostaly-prawnie lub faktycznie ptzekazane na cele

i powiatu oraz w Prasie lokalnej
Zuwagi na powylsze nalezalo orzec jak w sentencji'

Pouczenie

od niniejszej decyli slu2y stronom prawo ry"i"ti:l1lu odwolania do wojewody Mazowieckiego' za

poSrednictwem starosty otwockiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia'

wobec o

,.t'.r,,-.1 .

e postgpowanie w celu
organowi, kt6ry wYdal

decyzje.

Otrzvmuj4:
1. W6jt GminYWi4zowna

ul. Lubelska 59, 05-462 W i4zowr:.a
(dorgczone przez e-PuaP)

2. aa.


