Otwock, dnia 2listopada 2018 r.
GN.6821.3.8.2016.AN

DECyZIA14s/20L8
Napodstawie art.8aust.'1,i4,w zwi4zkuzart.1, ust. L i2tstawy zdtia29 czerwca1963r. o
zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 20'1,6 r., poz. 703 ze zm.) oraz art.
L04 ustawy z dria 1.4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, po2.1071, ze zrn.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Jalochy, Panal,ukasza
l-4czyf'skiego, Pana Artura Kocyka, Pana Tadeusza Grzegrz6lki, Pana J6zefa Kocyka, Pana
Marcina Wawra,PanaGrzegorza Kociszewskiego, Pani Katarzyny Chodkiewicz, PaniGraLyny
Lusawy, Pana Mariana Kowalskiego Pani Anny Filipek, Pani Agnieszki Jalochy, Pani El2biety
G6rskiej, Pana Janusza G6rskiego, Pana ZbignewaSyga
Starosta Otwocki ustala, 2e

Nieruchomo3d polozona we wsi Rudnik, g-. Osieck, ozrraczorra w ewidencji grunt6w
jako dzialka ew. 383 obr. Rudnik stanowi Wsp6lnotg Gruntow4 wsi Rudnik.
2.

Nieruchomo6ci polozone we wsi Rudnilt gm. Osieck, ozrtaczolte w ewidencji
grunt6w iako dzialki ew. 43,432,433, 3/31, L46,167,3L0,390,352,398 obr. Rudnik
stanowiE Wsp6lnotg Le6nq wsi Rudnik.
Postgpowanie w sprawie ustalenia, ze nieruchomo6d polozona we wsi Rudnik, gm.
Osieck, ozr:.aczorl.a w ewidencji grunt6w jako dzialki ew. nr lf7, 42, 65/3, 6.5/4 obr.
Rudnik, gm. Osieck stanowi Wsp6lnotg Gruntow4 podlega umorzeniu.

4.

Ustalenie wykazu uprawnionych do udzialu we Wsp6lnocie Gruntowej wsi Osieck
gm. Osieck, v,rykazu gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkoSci
przyslugujEcych imudzial6w 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 r,vrriosek Pana Jana Jalochy, Pana Lttkasza
l,4czyt6skjego, Pana Artura Kocyka, Pana Tadeusza Grzegrz6tki, Pana J6zefa Kocyka, Pana
Marcina Wawra, PanaGrzegorza Kociszewskiego, Pani Katarzyny Chodkiewicz,PatiGra2yny
Lusawy, Pana Mariana Kowalskiego Pani Arury Filipek, Pani Agnieszki Jalochy, Pari El2biety
G6rskiej, Pana Janusza G6rskiego, Pana Zbignrcwa Syga o wydanie decyzji stwierdzaj4cej, 2e
nieruchomo6ci polozone we wsi Osieck, Em. Osieck, ozttaczore w ewidencji grunt6w jako
dziatki ew. Lf L, lz, Lf 3, 2/32, 2/33,3/31,, 65/3, 65/4, 1-46,'J,67, 310,352,383,390, 398 obr.
Rudnik o L4cznej pow. 21.,2800 ha stanowi4 Wsp6lnotg Gruntow4 stanowi4 Wsp6lnotg
Gruntow4.
Zgodnie z danymi ewidencji grunt6w i budynk6w jako wladaj4cy w stosunku do w/w
nieruchomo1ci wykazana jest Wsp6lnota Gruntowa wsi Osieck. Wedlug dawnych rejestr6w
dostgpnych w zasobach rNydzialu geodezji i Kartografii tut. Starostwa w stosunku do
powy2szych nieruchomo6ci jak wtadaj4cy wpisano ,,Grun$z Gromadzkie" oraz ,,Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej Powiatowy Inspektorat Wodnych Melioracji".
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Starosta

wydaje decyzjg, o ustaleniu, kt6re nieruchomo6ci spo6r6d nieruchomo6ci, o kt6rych

mowa w art. 1 ust. 1, stanowi4 wsp6lnotq gruntow4.
5. Starosta wydaje decyzjg o .titul"r-tin wykazu uprawnionych do :uidzialru we wsp6lnocie
gruntowej oraz wykazu obszar6w gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkoSci
pr zy slugaj4cych im sdziah6w we wsp6lnocie.
6. Obsiaiy gospodarstw rolnych oi6b .tptu*nionych do udzialu we wsp6hrocie gruntowej
okresla slg"weatug danych zawartychw ewidencji grunt6w i budynk6w
7. W priypadku-gdy"nie jest mozliwe ustalenie uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie
wykazu
gruntowej, b rcoty.n mowa w art. 6 ust. 1 Iub 2, starosta wydaje decyzjg o nieustaleniu
iprawnionych do :udzialuwe wsp6lnocie na podstawie art. 6 ust. 1'lub 2.
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Do wiadomo6ci:
1. W6jt GminY Osieck
ul. Rynek 1.
08-445 Osieck
(z proib4 o wYwieszenie na tablicY
ogloszefi na okres L4 dni i odtstanie 1 egz') 2 egz'

2.

Soltys wsi Rudnik
Pan Jan Jalocha

Rudnik 25
08445 Osieck
(z proSbq o zapoznanie mieszkaic6w

w spos6b zwyczaiowo przyigty
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