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) STAROSTA OTWOCKI

GN.6821.3.9.2016.AN

Otwock, dnia 5 listopada 2018 r.

DECvZIAL4S/2018

Na podstawie art.8a ust. 'l,i4,w zwi4zkuz art.'1. ust. 1 i2ustawy z dnia29 czerwca7963r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 201,6 r., poz.703 ze zm.)

oraz art.104 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracfnego
(tekst jedn. Dz. tJ. z 2000 r. Nr 98, poz. 1.07L 2e zm.), po rozpafrzeniu wniosku Panal6zela
l,4czynskiego

ustalam,2e

l. Nieruchomo6ci polozone we wsi Grabianka, gm. Osieck, ozrraczone w ewidencji
grunt6w j ako dzialki' ew. 128/2, 128/3, 144/L, 144/2, 17 0/2, 17 0/4, 27 6, 287, 289/27 6 o
l4cznej , pow. '1,043 ha z obt. Grabianka stanowiq Wsp6lnotg Gruntow4 wsi
Grabianka.

Postgpowanie w sprawie ustalenia, ze nieruchomo6ci oznaczorte iako dzialki ew.
nr 170[L i 170/3 obr. Grabianka stanowi4 wsp6lnot4 gruntow4 wsi Grabianka
podlega umorzeniu.

Ustalenie wykazu uprawnionych do udzialu we Wsp6lnocie Gruntowej wsi
Grabianka gm. Osieck, wykazu gospodarstw rolnych ptzez nich posiadanych i
wielko6ci przyslugujqcych im udzial6w we wsp6lnocie zostanie okreSlone w
odrgbnej decyzji.

Uzasadnienie

W terminie przewidzianym w art. 8a ustawy z dnia 29 czetwca 1963 r. o

zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. IJ. z 20'J,6 r., poz. 703 ze zm.) do

Kancelarii Powiatu Otwockiego wplyn4l wniosek osoby uprawnionej Pana l6zefa
l,4czyiskiego o wydanie decyzji stwierdzaj4cej, ze nieruchomo6ci polozone we wsi

Grabianka, gm.Osieck, ozrraczorle w ewidencji grunt6w jako dzialki ew. !28/2, 128/3,

744/'1,, 144/2, 170/1., 170/2, 170/3, 170/4,276,287,289/276 z obt. Grabianka stanowi4

Wsp6lnotg Gruntow4.
Zgodnie z d.anynri ewidencji grunt6w i budynk6w jako wladaj4cy w stosunku do

w /w nieruchomosci wykaz any byl wsp6lnoty i Grunty Gromadzkie.
W wyniku odnowy ewidencji grunt6w i budynk6w jako wladaiEcego w chwili

obecnej wykazano Wsp6Leotg Gruntow4 wsi Grabianka
W dniu wejscia w zycie ustawy o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych t. j. 5

Iipca 1963 r., przedmiotowe nieruchomoSci uzytkowane byly przez Wsp6lnotg Gruntow4

wsi Grabianka.
W wyniku przeprowadzonych poszukiwari w Archiwum Paristwowym odnaleziono

dokumenty- d.otycz1ce likwidacji serwitut6w m.in. umowe o dobrowolnym zniesieniu

serwitut6w z dnia 27 .09.1922 r. na mocy, kt6rej ptzyznano m.in. 48 m6rg l4k otaz 42 morgi

lasu.
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wodne:
1) nadane w wyniku uwlaszczenia wlo6cian i wlasno6d' we

wsp6lne posiadanie lub do wsp6lnego uzytk ub niekt6rym

mieszkaricom jednej albo kilku wsi;
zniet z utz4dzeria

, na wsp6ln4 wlasnoS(, we wsp6lne posiadanie

miejscowo6ci albo og6lowi uprawnionych do

zespoly mieszkaric6w poszczeg6lnych wsi

laszizeriu wlodcian i mieszczan-rolrrik6w
(, we wsp6lne posiadanie lub do wsp6lnego

awnych okolic izaSciat*6w oraznalez4ce do

lub kilku wsi na wsp61n4 wlasnodi i do

datowiznb1d?nabYte w takim celu;

h) jako wlasno6i gminy (gromady) , ieheliw
okre6lonych grup mieszkarlc6w gminy

z Lychnieruchomo6ci;
m uZytkowaniu na terenach

ieszyrlskiego wojew 6dztw a

katowickiego.
2. Opr6cz wspolnot gruntowych (ust. 1) podlegaj4 zagospodarowaniu w trybie i na

zasadach okre6lonycn"* nini"iszej ustawie takZe nieruchomodci rolne, le6ne i obszary

wodne, stanowi4cl mienie gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zatz4dzie takim

mieniem, je2eIi przed. dniem- wej6cia w 2ycie tej ustawy byhy faktyczrie uzytkowane

wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi.

3. Przepisust. 2 nie dotyczy mienia gromadzkiego polo2onego na terenach miast i osiedli'

W my6l art. Art. 8a. 1. -Ustalenie, kt6." nieruchomosci stanowi4 wsp6lnot9

do tdzialu we wsp6lnocie gruntowei otaz

Przez nich posiadanych i wielko6ci

astgpuje na wniosek zlozony nre p62ntei niz
go do udzials we wsp6lnocie gruntowej, o

kt6rym mowa w art. 6 ust. thtb 2, albo przezjego nastqpce prawnego'

2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1', zawieta:

1) okreSlenie nieruchomosci, kt6ra stanowi wsp6lnotq gruntow4;

2) inigi nazwisko osoby lizycznei albo firmq osoby prawnej uprawnionych do udzialu we

wsp6lnocie gruntowej, o kt6rych mowa w art' 6 ust' 'l'lub2;
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3) nazwg miejscowoSci, w kt6rej poloZone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do

ttdziahtwe wsp6lnocie gruntowej, o kt6rym n owa w art. 6 ust. llub 2;

4)wskazanie adresu do dorgczeri.

3. We wniosku, o kt6rym mowa w ust. L,wskazuje sig dowody, kt6re 6wiadcz4:

L) ze nieruchomo6i stanowi wsp6lnotq gruntow4;

2) o spelrrieniu warunk6w do nibycia uprawnieri do udzialuwe wsp6lnocie gruntowej'

+. Starosta wydaje decyziq, o ustaleniu, kt6re nieruchomoSci spo6r6d nieruchomo6ci' o

kt6rych mowa w art. L ust. L,

5. Siarosta wydaje d,ecyzig o h do udzialu we wsp6lnocie
nich posiadanYch i wielkoSci

onych do udzialu we wsp6lnocie gruntowej

we wsp6lnocie
o nieustaleniu

ocie na podstawie art. 6 ust. llu.b2'
ei ustawY nie znajduje
mi powierzchniowYmi P

z czymw stosuhka do d.zialek ew. nr 170/f i170/3 obr. Grabianka p

amorzyC.

ZuwaginapowyLsze orzeczono jak w sentencji'

Pouczenie

Zgodnie z art. 127a. ustawy z dria -l'4 czerwca 1960 r' - Kodeks postgpowania

administracfnego (tekst iedn. Dz. U. z 2017 t. pou.1257) S 1' W trakcie biegu terminu do

wniesienia odwolania strona moze ztzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, kt6ry wydal decyzig. s 2 z dniem dorgczenia organowi

administra iii pubricznei oSwiad czelnia o zrieczeniu sig prawa do wniesienia odwolania

przez ostatni4 ze stron Postg ja staje sig ostatec zna i prawomocna'

Zalaczniki:
- klauzula RODO

STA

OtrzvmuiE:
mgr ilfil--dnony postgpowania wedlug odrgbnego rozdzieLnika

Do wiadomo6ci:
'1,, W6jt GminY Osieck

Ul. RYnek 1

08445 Osieck
(z proibq o wytuieszenie na tablicy

ogtoszei na okres 14 dni i odeslanie 1 egz') 2 egz'

2. SoltYs wsi Grabianka

icdw
w dnnej mieiscowolci)
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