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2018 r.

GN.6821.3.6.2016.AN

DECyZIATSs/20r8
Napodstawie art.8a ust. 1.i4,w zwi4zktzatt.'1, ust. l i2ustawy zdnia2g czerwca1963r. o
zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. TJ. z 201,6 r., poz. 703 ze zrn) oraz art.
104 ustawy z dria'1,4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania admjnistraryjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, po2.1071 ze zrn.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Danuty Kociszewskiej, Pani
Moniki Krawczyk, Pana Karola J6zefa Piesiewicza, Pani Katarzyny Gra2yny Wargockiej, Pani
A*y Talagi, Pana Daniela l-4czynskiego, Pana Stefana B4bika, Pani Jadwigi Zawady, Pani
A*y Grzegrz6lki, Pani Iwony Siwek, Pana Jacka Mgtrak, Pana Krzysztofa Kuk, Pana Piotra
B4ka, Pani Teresy Dziwiszek, Pana Piotra l-ukasika, Pana AndrzejaWas42nika, Pana Tomasza
Piesiewicza, Pani Katarzyny Chabrowskiej, Pana Ireneusza Kielbowskiego, Pani Boileny
Kielbowskiej,Pana WaldemaraWawra, Pana Wladyslawa Bociana, Pana Kamila Kielbowskiego

'

Starosta Otwocki

ustala, 2e nieruchomo6ci polozone we wsi Osieck, gm. Osieck, oznaczone w ewidencji
grunt6w iako dzialki ew. 79/3,79/4,182,545fl,1363f1.,l4Lsfl, 1576, 2060/1. o lEcznej
pow. 9 70L6 mz z obt. Osieck stanowiE Wsp6lnotg Gruntow4 wsi Osieck
2l w pozostalej czgilci tj. ustalenia, 2e nieruchomo(i(. polo2ona we wsi Osieck, gm.
Osieck, oznaczotta w ewidencji grunt6w jako dzialka ew. nr 79/2 o pow. 4200 m2 obr,
Osieck, gm. Osieck stanowi Wsp6lnoty Gruntowej postgpowanie umarza.
3) ustalenie vrykazu uprawnionych do udzialu we Wsp6lnocie Gruntowej wsi Osieck
gm. Osieck" wykazu gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielko6ci
przyslugtj4cych im udzial6w we wsp6lnocie zostanie okre6lone w odrgbnei decyzii.
L)

Uzasadnienie

W terminie przewidzianym w art. 8a ustawy z dnia 29 czerwca

1963

r.

o

zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 201.6 r., poz. 703 ze zm.) do
Kancelarii Powiatu Otwockiego wplyn4l wniosek Pani Danuty Kociszewskiej, Pani Moniki
Krawczyk, Pana KaroIa J6zef.a Piesiewicza, Pani Katarzyny Gra|yny Wargockiej, Pani A*y
TaIagi, Pana Daniela l-4czyirskiego, Pana Stefana B4bika, Pani Jadwigi Zawady, Pani Arury
Grzegrz6lki, Pani Iwony Siwek, Pana Jacka Mgtrak, Pana Krzysztofa Kuk, Pana Piotra B4ka,
Pani Teresy Dziwiszek, Pana Piotra l-ukasika, Pana Andrueja Was4|nika, Pana Tomasza
Piesiewicza, Pani Katarzyny Chabrowskiej, Pana Ireneusza Kielbowskiego, Pani Bozeny
Kielbowskiej, Pana WaldemaraWawra, Pana Wladyslawa Bociana, Pana Kamila Kielbowskiego
o wydanie decyzji stwierdzaj4cej, 2e nieruchomo6ci polozone we wsi Osieck, gh. Osieck,
oznaczone w ewidencji grunt6w jako dziatkiew.79,2,79/3,79/4,182,545/L,1363/1,1,413/1,,
1576,2060/1 z obr. Osieck stanorn'iq Wsp6lnotg Gruntow4 stanowi4 Wsp6Lrotg Gruntow4.
Zgodrue z danymi ewidencji grunt6w i budynk6w jako wladaj4cy w stosunku do
nieruchomo(ci oznaczonych jako dzialki ew. ru 79,2,79f 3,79/4,182, 545/1.,1363/'1.,'J.413/1.,
1576,2060/7 z obr. Osieck wykazanajest Wsp6lnota Gruntowa wsi Osieck. Wedlug dawnych
rejestr6w dostgpnych w zasobachWydziatu geodezji i Kartografii tut. Starostwa w stosunku do
powyLszych nieruchomo6ci jakwtadajEcy wpisano ,,Grunty wsp6lne osady Osieck".
W wyniku poszukiwaft przeprowadzonych w Archiwum Paristwowym OddziaL w
Otwocku odnaleziona zostala umowa z 20 lrstopada 1929 r. w przedmiocie zniesienia
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sluzebno6ci pastwiskowych osady Osieck, w wyniku zawartej umowy osada Osieck otrzymala
na wsp6tne uzytkowanie grunty o l4cznel powierzchni 35,3110 ha w tym grunty orne, l4ki,
wody, pod drog4.
W toku prowadzonego postgpowania ustalono, 2e dzialka ew. nr 79/2 obr. Osieck zajgta
jest pod drogg publiczn4 wojew6dzk4nr 862
Pismem z dria 18.05.2018 r. Starosta Otwocki zawiadomil strony postgpowania o
zgromadzeniu calego materialu dowodowego niezbgdne do wydania decyzji w sprawie. W
wyznaczonym terrninie nikt sig nie zgtosil.
Zgodnie z art. '1,. 1. Wsp6lnotami gruntowymi podlegaj4cymi zagospodarowaniu w
trybie ina zasadach okre6lonych w ustawie s4 nieruchomodci rolne, le6ne oraz obszary wodne:
1.) nadane w wyniku uwlaszczeria wlodcian i mieszczan-rolnik6w na wsp6ln4 wlasno56, we
wsp6lne posiadanie lub do wsp6tnego uzytkowania og6low| pewnej grupie lub niekt6rym
mieszkaicom jednej albo kilku wsi;
2) wydzielone tytulem wynagrodzenia za zriesione slu2ebno6ci, wynikaj4ce z trz4dzenia
ziemskiego wloScian i mieszczan-rolrrik6w, na wsp6ln4 wlasno56, we wsp6lne posiadanie lub
do wsp6brego u2ytkowania gminie, miejscowoSci albo og6lowi uprawnionych do
wykonywania slu2ebno6ci;
3) powstate w wyniku podzialu pomigdzy zespoly mieszkaric6w poszczeg6lrrych wsi grunt6w,
kt6re nadane zostaly przy uwlaszczenfu wtoScian i mieszczan-rolrrik6w mieszkarlcom kilku wsi
na wsp6tn4 wiasno6d, we wsp6hre posiadanie lub do wsp6lnego uzytkowania;
4) uzytkowane wsp6lrrie przez mieszkaric6w dawnych okolic i zaSciank6w otaz nale24ce do
w sp 6lno t urbarialrrych i sp 6tek s zalalric zy ch;
5) otrzymane przez grupg mieszkar{c6w jednej lub kilku wsi na wsp6ln4 wtasno6i i do
wsp6lrrego uzytkowania w drodze przywrlej6w i darowiznb4d2 nabyte w takim celu;
6) zapisarte w ksiggach wieczystych (gruntowych) jako wtasno6i gminy (gromady), jezeli w
ksiggach tych istnieje wpis o uprawnieniu okre6lonych grup mieszkarlc6w gmrny (gromady) do
wieczystego uzytkowania i pobierania pozytk6w z ty ch nieruchomo6ci;
7) stanowi4ce dobro gromadzkie (gminne) bgd4ce we wsp6lrrym u2ytkowaniu na terenach

wojew6dztw rzeszowskiego, krakowskiego oraz powiatu cieszyriskiego wojew6dztwa
katowickiego.
2. Opr6cz wsp6J:rot gruntowych (ust. 1) podlegaj4 zagospodarowaniu w trybie i na zasadach
okre6lonych w niniejszej ustawie takile nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce
mienie gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim mieniem, jeLeh przed dniem
wej6cia w Zycie tejtrstawy byty faktyczrieu?ytkowane wsp6lrrie przez mieszkaric6w wsi.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy mienia gromadzkiego polo2onego na terenach miast i osiedli.
W my6l art. 8a. 1. Ustalenie, kt6re nieruchomo6ci stanowi4 wsp6tnotg gruntow4,
ustalenie wykazu uprawnionych do tdziaLu we wsp6lnocie gruntowej oraz wykaza obszar6w
gospodarstw rohrych przez nich posiadanych i wielkodci przystugaj4cych im udzial6w we
wsp6lrrocie nastgpuje na wniosek zlohony nte p62nte1 nt| do dnia 31 grudnia 2016 r. przez
uprawnionego do udziaLu we wsp6lnocie gruntowej, o kt6rym mowa w art. 5 ust. llub 2, afbo
pr zez jego nastgpcA prawnego.
2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1-, zawiera:
1) okreSlenie nieruchomo6ci, kt6ra stanowi wsp6lnotg gruntow4;
2) imig i nazwisko osoby fizycznej albo firmg osoby prawnej uprawnionych do udzialu we
wsp6lnocie gruntowej, o kt6rych mowa w art. 6 ust. l, lub2;
3) nazwg miejscowo6ci, w kt6rej polo2one jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udzialu
we wsp6lnocie gruntowej, o kt6rym tnowa w art. 6 ust. 1 Iub2;
4)wskazanie adresu do dorgczerl.
3. We wRiosku, o kt6rym mowa w ust. l,wskazuje sig dowody, kt6re Swiadcz4:
1) ze nieruchomo6d stanowi wsp6lnotg gruntow4;
2) o spelnieniu warunk6w do nabycia uprawnierl do udzialu we wsp6lnocie gruntowej.
4. Starosta wydaje decyzjg, o ustaleniu, kt6re nieruchomo6ci spo6r6d nieruchomoSci, o kt6rych
mowa w art. L ust. 1, stanowi4 wsp6tnotg gruntow4.

-J-

5'

dq4g o ustaleniu wykazu uprawnionych do udzialu we wsp6Lrocie
grunlwei onz wykazu obszar6w gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i
wielkoscl
Starosta wydaje

przystugujqcych im udzialOw we wsp6t:rocie
6' obszary gospodarstw rolnych os6b uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie gruntowej
:k::_h sig wedl-ug danych zawartychw ewidencji grunt6w i budynk6w.
7'
W ptzypldku gdy nie jest mo2liwe ustaleniJuprawniony.r, ao udzialu we wsp6hrocie
gruntowej, o kt6rych mowa w art. 6 ust. L lub 2, staroita wydaje decyzjqo
nieustaleniu wykazu
uprawnionych do udzialuwe wsp6trocie na podstawie art. 6 ust. 1,lub2.

Zuwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodrie z
7tt. T27a.ustawy
administracyjnego (tekst jedn. Dz.lJ.

z

dnia '!.4 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
z 2077 r. poz. 1257) s 1. w trakcie biegu terminu do
moz:
sis prawa do wniesienia odwolania wobec orsanu
administracji publicznej,:T:1"
kt6ry wydal:r:",
decyfig. g z. zdniem dorgczenia organowi adminislacji

:fl:11:Ti:Y:tll

stron postgpowania, deqrzja staj

Otrzvmuia:
1. W6jt Gminy Osieck
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck
(z proibq o urywieszenie na tablicy

2.

ogloszefi na okres

14 dni.i oileslanie

1 egz.) 2 egz.

Soltys wsi Osieck
PanJacek Mghal.
(z pro1bq o zapoznanie mieszkaric6ut

3.

w sposob zwyczajowo przyjgty tt danej miejscmao1ci)
Strony postgpowania wedlug odrgbnego rozdzielrrika

Zal4czniki:
-klauzula RODO
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esienia
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oa*ot#u

;r"";;;GZ

