
STAROSTA OTWOCKI

GN.6821.3.10.2016.AN

Otwock, dnia29 pa1dzieruika 2018 r.

DECvZlAt4U2OLs

Napodstawieart.8aust.'Li4,wzwi4zkuzaft.-J.ust.L i2ustawyzdtia29czerwca1963r. o

zagospodarowaniu wsp6h:rot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 201,6 r., poz.703 ze zm.) oraz art.
L04 ustawy z dnia 1.4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U . z 2000 r. Nr 98, poz. 1071. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosk6w zlo2onych ptzez uprawnionych
do udzialu we wsp6lnocie gruntowej

ustalam,2e

L. nieruchomoSd polo2ona we wsi Stare Ko6cieliska, gm. Osieck, ozrtaczorra w ewidencji
grunt6w iako dzialki ew. 87, nr 88, nr 94 o l4cznej pow. 3800 m2 z obr. Stare
Ko6cieliska stanowi Wsp6lnotg Gruntowq wsi Stare Ko6cieliska.

2. ustalenie wykazu uprawnionych do udzialu we Wsp6lnocie Gruntowej wsi Stare
Ko6cieliska gm. Osieck, wykazu gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i
wielko6ci przysluguj4cych im udzial6w we wsp6lnocie zostanie okre6lone w
odrgbnej decyzji.

uzasadnienie

W terminie przewidzianyrn 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 Pana LeszkaPaziaka, Pani Elzbiety Paziak o

wydanie decyzji stwierdzaj4cej, 2e nieruchomo1( polo2ona we wsi Stare Ko6cieliska, gm.
Osieck, ozrtaczorta w ewidencji grunt6w jako dzialki ew. 87 , nr 88 nr 94 z obr. Stare Ko6cieliska

stanowi Wsp6lnotg Gruntow4 wsi Stare Ko6cieliska.
Zgodnie z danymi ewidencji grunt6w i budynk6w jako wLadaj4cy w stosunku do

nieruchomolci oznaczonej jako dzialki ew. 87, nr 88 nr 94 z obt. Stare Ko6cieliska wykazana jest

Wsp6lrrota Gruntowa wsi Stare Ko6cieliska. Zgodnte z najstarszymi rejestrami ewidencji
grunt6w i budynk6w jako wtadaj4cy w latach 60-tych wykazana byla wsp6lnota wsi.

W wyniku przeprowadzonych poszukiwari w Archiwum Paristwowym odnaleziono
dokumenty dotycz4ce zawarcia dobrowolnej umowy znosz4cej sluzebno6ci ci424ce na maj4tku
Osieck, zgodnie z LLmowE z dnia 29 sietpnia 1913 r. przyznano l4cznie 35 ha grunt6w le6nych,

ornych i bagna rrarzecz 6wczesnych gospodaruy wsi Stare Ko6cieliska.
Pismem z dnia 13.07.2018 r. strony postepowania zostaly zawiadomione o zebraniu

calego materialu dowodowego w sprawie lecz w wyznaczonym terminie nie zgloslly sig w celu

zapoznarria z aktami sprawy.
Zgodnie z Art. 1. 1. Wsp6L:rotami gruntowymi podlegaj4cymi zagospodarowaniu w

trybie ina zasadach okre6lonych w ustawie s4 nieruchomo6ci rolne, leine oraz obszary wodne:

L) nadane w wyniku uwlaszczenia wlo6cian i mieszczan-rolrrik6w na wsp6ln4 wlasno6d, we

wsp6lrre posiadanie lub do wsp6lnego u2ytkowania og6lowi, pewnej grupie lub niekt6rym
mieszkaricom jednej albo kilku wsi;
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za zniesione s
w, na wsP6ln4

miejscowo6ci

pomigdzy zespoly mieszkarlc 6w poszczeg6lnych wsi grunt6w'

zczeriuwlo5cianimieszczan-rolnik6wmieszkaricomkilkuwsi

nawsp6lrn4wlasnoSi,wewsp6lrreposiadanielubdowsp6lrregouzytkowania;
4) uzytkowane wsp6Lrie , -i"rrtuit6w dawnyttt otolit i zafuciar*i6w oraz nale24ce do

wsp6lnot urbarialrrych i s na wsp6ln4 wlasnoSi i do
lu;
dY), je2eli w
gromadY) do

na terenach
ojew6dztwa

i"illr:;g;;pokot gruntowych (yr.t. 1) podlegaj 4 zagospodarowani. u w trybie i na zasadach

okreSlonych w niniejszej ustawie.takz" i"'rrr.tto",'osti iot'n"' 1e6ne i obszarY 

ilrffirttf"#:;
Przez mieszkarlc6w wsi'

i terenach miast i osiedli'

stanowi4 wsP6tnotg gruntow4'

ustaleniewykazu"n'";.l##fr l"TJ*?#ff ,T",:fl"r'Jis"
i-ra wniosek zlozony nie p6Zniej ni2 do

ialu we wsp6lnocie gruntowej, o kt6rym

przez je go nastgPce Prawne go'
'2. Wrrio"r"k, o kt6rym mowa w ust' 1' zawieta"

6ra stanowi wsP6lnotg gruntow4;

n"j atUo fi'tg osoby p'u*"j uprawnionych do udzialu we

mowa w art' 6 ust' I' l'ub2;
polozone jest gospodarstwo rotne uprawnionego do udzialu

"O.* 
^o*a 

w art' 6 ust' l. lub2;

a w ust' 1, wskazuje sig dowody' kt6re fwiadcz4"

1) 2e nieruchomo6t stanowi

2) o spehrieniu warunk6w d. do udzialu we wsp6lnocie gruntowej'

4.Starostawyd.ajedecyzje,ruchomo6cispo6r6dnieruchomoSci,okt6rych
mowa w art.1 usi. L, stanowi4 wsp6lnotq gruntow4'

5. starosta wydaje decyzie o ustaleniu"wvkazu uprawnionYch do 
;;};:11# r#r:[::::

zialu we wsP6lnocie gruntowej

okreSla sig wedtug danych 'udynk6w'

7 . w pr ryp uatLu JjrJ ;"" iff tu;ozriwe us talenie up rawruonvf".i"#:'#:lrffi ff Tffi';

liliB '"ll;1"10";iadomione 
o zebraniu

catego materialu dowodowego w sprawie lecz w wyznaczonym tlrminie osoby nie zgtosity sig

w celu zaPoznatiaz aktami sPrawy'

Zawagina powy2sze otzeczono jak w sentencji'

\
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Pouczenie

zgodtie z att. 127a'ustawv, " P:-':^:'ZXX itio i;;"i:t:"h:flT::lilJ}:
"d-i"t,1::.1;';r'. 

(ti.',j:fr;;"ij ; 
'ou '';"il 

i::?..^l"i-yff:H"'"i1"nTffi*;
ffiffi'lffitJ#;#jfr"^|j"-rr)", sie powa do.wniesienia odwolania wobec organu

- t ^-^^- ^a:^ ^rd.n^rlti administfaCii
Xiffi:T:"i1i1lfi ;;il*"*d*;;+;;6":g::,*l:::Tff *:"#Jiffi:?:
;HH,:'[ru:### : ;" :' ":;:;;; ;i';' ;i::,5i:'enia o dwo tania pt zez ostanti4 ze

itron postgPowania, decYzia sr i prawomocna.

Ogrzvmuia:
1. Strony postgpowania wedlug odrgbnego rozdzielnika

Do wiadomo$ci:
L W6jtGminYOsieck

ul. RYnek 1

08445 Osieck
cy
1 egz.) 2 egz'

2.
Pan Leszek Paziak
Stare KoScieliska 11

08445 Osieck
(z Pro1b4 o zaPoznanie mkszkaficdw

i {pos1U' twyc'ajouo przyjgty w dnnei mieiscowoici)
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