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STAROSTA OTWOCKI

Otwock, dtia 24 pa6dziernika 2018 r.

GN.6821.3.12.2016.AN

DECvZIAISe/2018
Na podstawie art. 8a ust. 7 i 4, w zwi4zku z art. 1. ust. 1 i 2 ustawy z dria 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 20'1,6 r., poz.703 ze zm.)
oraz art. 104 ustawy z dria -1.4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071. ze zm.), po rozpatrzeriu wniosku Pana
Zbignrewa Was4znika
ustalam,2e
L.

2.

nieruchomoS(, poloilona we wsi Sobienki, gm. Osieck, ozrtaczorra w ewidencji
grunt6w jako dzialka ew. 120 o l4cznej pow. 4700 m2 z obr. Sobienki stanowi4
Wsp6lnotg Gruntow4 wsi Sobienki.

ustalenie wykaza uprawnionych do adziala we Wsp6lnocie Gruntowej wsi
Sobienki gm. Osieck, wykazlo gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i
wielko6ci przyslaguj4cych im udzial6w we wsp6lnocie zostanie okre6lone w
odrgbnej decyzji.

uzasadnienie

czerwca 1963 r. o
jedn.
703 ze zm.) do
201.6
r.,
poz.
z
(tekst
Dz.
U.
zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych
Kancelarii Powiatu Otwockiego wplyn4l wniosek Pana Zbigntewa Was4Znika o wydanie
decyzji stwierdzaj4ceg, 2e nieruchomo1( polo|ona we wsi Sobienki, gm. Osieck, ozraaczone
w ewidencji grunt6w jako dzialka ew. 120 z obr. Osieck stanowi Wsp6lnotg Gruntow4
stanowi4 Wsp6lnotg Gruntow4.
Zgodnie z danynri ewidencji grunt6w i budynk6w jako wladaj4cy w stosunku do
nieruchomo6ci oznaczonej jako dzialka ew. nr 120 z obr. Osieck v,rykazana jest Wsp6lnota
Gruntowa wsi Osieck. Wedlug dawnych rejestr6w dostgpnych w zasobach Wydzialu
geodezji i Kartografii tul Starostwa w stosunku do powyLszych nieruchomo6ci jak
wladaj4cy wpisano,,Wsp6lnota Gromad zka" .
W wyniku poszukiwa fi pr zepr ow adzony ch w Archiwum Paristwowym odnalezione
zostaly orzeczeria z dnia 28.0'1..1938 r.,23.02.1933 r., L6.0'J,.1933 r dotycz4ce scalenia grunt6w
wsi Sobienki. Jak wynika z wykazu stanu posiadania uczestrrik6w scalenia grunty og6lne
wynosily 0,9800 ha.
Pismem z dnia 6.07.2078 r. Starosta Otwocki zawiadomil strony postgpowania o
zgromadzeniu calego materialu dowodowego niezbgdne do wydania decyzii w sprawie. W
wyznaczonym terminie nikt sig nie zglosil.
Zgodnte z Art. 1. 1. Wsp6lnotami gruntowymi podlegaj4cymi zagospodarowaniu
w trybie i na zasadach okre6lonych w ustawie s4 nieruchomo6ci tolne, le6ne otaz obszaty
wodne:
1) nadane w wyniku uwlaszczenia wlo6cian i mieszczan-rolnik6w na wsp6ln4 wlasno56, we
wsp6lne posiadanie lub do wsp6lnego uzytkowania og6lowi, pewnej grupie lub niekt6rym
mieszkaricom jednej albo kilku wsi;

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

a

2) wydzielone tYtulem wYnagrodz

ziemskiego wlo6cian i mieszczan-t
lub do wsP6lnego u2Ytkowania

do
wnych okolic i za3ciank6w oraznaleZ4ce

osiedli'
ego poloZonego na terenach miast i

kt6re nieruJromo6ci stanowi4 wsp6lnotg

ego nastgPcA Prawnego'

P6lnotq gruntow4;
we
osoby piawnel uprawnionych do udzialu
.'J'htb 2;
uPrawnionego do

ffiTiT'rfto,#T"
do dorgczeri'
)wskazanre adresu

3.Wewniosku,okt6rymmowawust'l.,wskan;rjesigd.owody,kt6reSw|adcz4:
do udzialu we wsp6tnocie gruntowej'
re nieruchomo6ci spo6r6d nieruchomo6ci' o

h do udzialu we wsP6lnocie
nich PosiadanYch i wielko6ci
nionych do udzialu we wsp6lnocie gruntowej

we wsP6lnocie
o nieustaleniu
ocie na Podstawie art' 6 ust'

Ilnft2'

-J-

Zuwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

terminie L4

Zgodnte z art. 127a. wtav,ry z dria 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. TJ. z 2017 r. poz. 1257) S 1. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq. S 2. Z dniem dorgczenia organowi
administragi publicznej o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatni4 ze stron postgpow
staje sig ostateczna i prawomocna.

OSTA
w Fsiutha
OtrzymuiA:

1.
2.

Sbony postepowania wedfug odrgbnego rozdzielrrika
aa

Do wiadomo6ci:
3. W6jt Gminy Osieck
ul. Rynek 1

4.

08445 Osieck
(z proibq o urywieszenie na tablicy
ogloszefi na okres 14 i odeslanie 1 egz.) 2
Soltys wsi Sobienki
Pan Zbigniew Was42nik

egz.

(z pro6b4 o zapoznanie mieszkaic6ut
ta sposdb zwyczajnao przyjgty w dnnej miejscowo1ci)

Zalaczniki:
- klauzulaRODO

