Oftvock, dnia 5listoPada 2018t,

STAROSTA OTWOCKI
GN.6821.3.20.2016.AN

DECvZIAT4T/2018
Na podstawie art. 8a ust. 7 i 4, w zwi4zku z att.'l'ust. L i 2 ustawy z dnia
o ,igorpodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 20'l'6 t.
oraz art,104 ustawy z dria 74 czetwca 1960 r. Kodeks postgpowania
(tekst jedn. Dz. U. i ZOOO r. Nr 98, po2.7071 ze zm.), po rozpatzeniu wniosku zlo2onego
Hulisz
pr zez uprawnione go do ud.zialu we wsp6lnocie gruntowej Pani4 Ireng
ustalam,2e
'1,.

2.

Nieruchom o6( poloLona we wsi w6jtowiztra, gm. osieck, oznaczona w ewidencji
grunt6w iako dzialka ew. 1- pow. 930b m2 z obr. G6rki stanowi Wsp6lnotg Le6n4 wsi
W6itowizna.
Ustalenie wykazu uprawnionych do udziala we wsp6lnocie Gruntowej wsi
v{6jtowizna gm. osieck, wykizu gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i
wieiko6ci przysluguj4cych im sdzial6w we wsp6lnocie zostanie okre6lone w
odrgbnej decyziil

Uzasadnienie

W terminie

rt' 8a ustawy z dnia 29 czetwca \963 r'

o

(tekst iedn. Dz.IJ. z 2076 t', Poz' 703 ze zm') do
wniosek Pani Ireny Hulisz o wydanie decyzii
ozflaczolla w
stwierdzaj4cej, ze nieruchomoSi polohona we wsi G6rki, gm' Osieck,
wsi
Gruntow4
ewidencji grunt6w' jako dzialki ew. 1. z obt. G6rki stanowi wsp6lnotg

zagospod.arowaniu
Kancelarii Powiatu

W6jtowizna.
w stosunku do
Zgodnie z danymi ewidencji grunt6w i budynk6w jako wladai4cy
jest Wsp6lnota
nieruchom okci oznacLonei iako i,ziilki ew' 1' z obr. G6rki wykazana
ewidencji grunt6w i
Gruntowa wsi G6rki-w6iiowizna. zgodrie z najstatszymi rejestrami
Gromadzkiej Radny
budynk6w jako wladaj4cy w latach 6b-tych wykazanebyloPtezydium
Narodowej W6jtowizna.
odnaleziono
W wyniku przeprowadzonych poszukiwari w Archiwum Paristwowym
doq-ct4r" zniesienia sluzebnosci ci4a4cych na do!1a-ch
orzeczenle z dria zg:nz.l|q/go
'.
r' ptzyznano l4cznte 29 ha
miasta Osieck, zgodnie z orzeczeniem z dnia 29 sierpnia 1913
grunt6w narzecz 6wczesnych gospodarzy wsi G6rki'
zagospodarowaniu
Zgodnie z Art. l. i. ffipbhotami gruntowymi podlegaj4cymi
le6ne otaz obszary
tolne,
w trybie i na zasad.ach okre6lonych w ustawie s4 nieruchomo6ci
wodne:
wlasno6i' we
uwlaszczenia wlo6cian i
ub niekt6rym
lub do wsp6lnego uhytk
albo kilku wsi;
z utz4dzeria
2) wydzielone tytulem wynagr odzenia za zrrl
L
^4t
-,na wsp61n4 wlasnoilQ we wsp6lne posiadanie
ziemskiego wto6cian i

^i""rJ"un-rolnik6w,

-2lub do wsp6lnego tzy*owania gminie, miejscowo6ci albo og6lowi uprawnionych

do

wykonyw ania sluzebno 6 ci;
zespoly mieszkaric6w poszczeg6lrrych wsi
3)" powstale w wyniku podzialu pomigdzy
-przy
uwlaszczenit wlo6cian i mieszczan-rotnik6w
grunt6w, kt6re nadane- zostaly
wsp6lnego
mieszkarlcom kilku wsi na *rpof.a wiasno6i, we wsp6lne posiadanie lub do

u'ytkowania;

awnych okolic iza6ciar*6w otaznalez4ce do

ej lub kilku wsi na wsp6ln4 wlasno6i i do
w i darowiznb4d? nabyte w takim celu;
6) zapisane w ksiggach wieczystych (gruntowych) jako wlasno6i gminy (gromady) , ieLet w
ksiggach tych istrrieje wpis o uprawni
(gromady) do wieczystego uzytkowania i p
7) stanowi4ce dobro gromadzkie (gminne)
wojew6dztw rzeszowskiego, krakowskiego
katowickiego.
2. Opr6cz wsp6lnot gruntowych (ust. 1) podlegai4 zagospodarowaniu w trybie i na
ustawie takze nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary
zasaiach okre6lonycn *
"iniqszej
wodne, stanoWi4cl mienie gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim
mieniem, je2eli przed. dniem wejscia w 2ycie tej ustawy byly faktycznie uzytkowane
wsp6lrrie przez mieszkarlc6w wsi.
3. irrzepis ust.2nie dotyczy mienia gromadzkiego polozonego na terenach miast i osiedli.
W my6l art. Art. 8a. 1,. Ustalenie, kt6re nieruchomo6ci stanowi4 wsp6lnotq
gruntow4, ustalenie wykant uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie gruntowei otaz

obszar6w gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkoSci
pizysluguj4cych im sd,-zial6w we wsp6lnocie nastgpuje na wniosek zlo2ony nte p62ruei ni2
ao dnia gi grudnia 20L6 r. przez uprawnionego do udzialu we wsp6lnocie gruntowej, o

ivykau

kt6rym mowa w art. 6 ust. 1,lub 2, albo przezjego nastgpce prawnego.
2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1, zawiera:
1) okreSlenie nieruchomo6ci, kt6ra stanowi wsp6lnotg gruntow4;
Zj imig i nazwisko osoby fizycznej albo firmg osoby prawnej uprawnionych do udzialuwe
wsp6lnocie gruntowej, o kt6rych mowa w art. 6 ust. Tlub 2;
3) nazwg nri"1r.o*o6ci, w kt6rej polozone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do
luidzialuwe wsp6lnocie gruntowej, o kt6rym mowa w art. 6 ust. 1,lub 2;
4) wskazanie adresu do dorgczeri.
3. We wniosku, o kt6rym mowa w ust. L,wskazuie sig dowody,
L) 2e nieruchomo6i stanowi wsp6lnotg gruntow4;

kt6re Swiadcz4:

2) o spehrieniu warunk6w do nabycia uprawnieri do udziaht we wsp6lnocie gruntowej.
4,. Starosta wydaje decyzjg, o ustaleniu, kt6re nieruchomo6ci spo6r6d nieruchomo6ci, o
kt6rych mowa w art. L ust. 1., stanowi4 wsp6lnotg gruntow4.
5. Starosta wydaje decyzjg o ustaleniu wykazu uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie
gruntowej orazwykazu obszar6w gospodarstw rolnychprzez nich posiadanych i wielko6ci
pr zy slugttj4cych im tdzial6w we wsp6lnocie.
6. Obszary gospodarstw rolnych os6b uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie gruntowej
okre6la sig wedlug danych zawartychw ewidencji grunt6w i budynk6w.
7. W przypadka gdy nie jest mozliwe ustalenie uprawnionych do udziaht we wsp6lnocie
gruntowej^o kt6rych mowa w art. 6 ust. 1lub 2, starosta wydaje decyzig o nieustaleniu
wykazuuprawnionych do udzialuwe wsp6lnocie na podstawie art. 6 ust. 1'lub2.

Pismem z dria29.06.2018 r. strony postepowania zostaly powiadomione o zebraniu
calego materialu dowodowego w sprawie Ieczw wyznaczonym terminie osoby tie zglostly
sig w celu zapoznania z aktami sprawy.
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Strony postgpowania wedlug odrgbnego rozdzielnika

Do wiadomo6ci:
1'. W6jt GminY Osieck
Ul. RYnek 1
08-445 Osieck
(z Proiby o wryieszenie na tablicY
'ogtoszei
na ikres 14 dni i odeslanie 1 egz') 2 egz'
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SoltYs wsi W6jtowizna
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zaP
zwyc

QProibqo
w'spos6b

t:rc6w

tt

danej mieiscowolci)

