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Otwock, dnia 16listoPada 2018 t.

DECYZIAL5420L8

Na w zwi4zktt'

zag runtowYch
104 L960 r. Kod
TJ. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpattze

sdzialu we wsp 6lnocie gruntowej

Ustalam, ze

L. Po ec, gm' Karczew' ozr.raczona w ewidencji

dz pow. 3200 rnz z obr' Ostr6wiec stanowi

unt
Z. azrr iatu we Wsp6lnocie Gruntowej wsi Ostr6wiec

gm. Karczew, wykazu gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkosci
"przyslugsj4cych im udzialOw we wsp6lnocie zostanie okre6lone w odrgbnei decyzii.

uzasadnienie

W terminie przewidzianVm w art. 8a ustawy z dria 29 czerwca 1963 f' o

zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst i"M.?1.tJ. z 201'6 r., Poz. 703 ze zm') do

Kancelarii powiatu Otwockiego wplyn4t wniosek Pani Katarzyny Floriaftczyk, Pana Mariusza

Przybysza, Pana Radoslawa Daniela, Pa

Katarzyny Zby szynskiej, Pana Ryszard

Stawikowskiej, Pani lIony Zby szyrtskiei

Matgorzaty To1ak o wydanie decyzii
Ostr6wiec, gm. Karczewt ozrlaczona w e

stanowi Wsp6lnotg Gruntow4 wsi Ostrowiec'
Zgodnie z danymi ewidencji grunt6w i budynk6w jako wtadaj4cy w stosunku do

nieruchomodci oznac ztnei iako d.zialka ew. ru 674 obr. Ostrowiec wykazana jest Gmina

Karczew. Zgodnte z najstarizymi rejestrami ewidencji grunt6w i budynk6w jako wladaj4cy w

latach 60-tych wykazanebyly Grunty Gromady Ostr6wiec'

W wyniku pr""pri*udzonyih poszukiwari w Archiwum Pafistwowym nie odnaleziono

dokument6w na temat wsp6lnoty gruntowej wsi Ostr6wiec, natomiast w aktach ksiggi

wieczystej ,,Dobra otrarock wielti" znaidui4cei sie w s4dzie Rejonowym w 
-otwocku

odnallziono wpisy w dziale III ksiggi wieczystej, dotycz4ce sluzebnoScinarzecz wsi Ostr6wiec
likwidacji owYch serwitut6w'
tawie dobrowolnej umowY z dnta 1L

ziemskich Otwock Wielki i Anielin
ggowej Komisji Ziemskiej w Watszawie z dnia

20 grudnia 1929 r.
zgodnie z Art. L. 1. Wsp6lnotami gruntowymi podlegaj4cymi zagospodarowaniu w

trybie ina zas ustawie s4 nieruchomo6ci tolne, le6ne oraz obszary wodne:

1j nadane w a wloscian r mieszczan-rolnik6w na wsp6ln4 wlasno56, we

wsp6hre posi lnego uzytkowania og6lowi, pewnej grupie lub niekt6rym

mieszkaricom jednej albo kilku wsi;
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2) wydzielone tytulem w)ma$odzenia za zriesione slu2ebno6ci, wynikaj4ce z rrz4dzeria
ziemskiego wto6cian i mieszczarr-rolnik6w, na wsp6ln4 wlasno56, we wsp6lne posiadanie lub
do wsp6lnego uzytkowania gminie, miejscowo6ci albo og6lowi uprawnionych do
wykonywania sluzebno6ci;
3) powstale w wyniku podzialu pomigdzy zespoly mieszkaric6w poszczeg6lnych wsi grunt6w,
kt6re nadane zostaly przy twlaszczeniu wlo6cian imteszczan-rolnik6w mieszkaricom kilku wsi
na wsp6lr:r4 wlasno5i, we wsp6lne posiadanie lub do wsp6Lrego u2ytkowaria;
4) uizytkowane wsp6lrrie przez mieszkaric6w dawnych okolic i za3ciank6w oraz nale24ce do
wsp6lrrot urbarialnych i sp6lek szalalniczy ch;
5) otrzymane ptzez grupg mjeszkaric6w jednej lub kilku wsi na wsp6ln4 wlasnoSi i do
wsp6lrrego uzytkowaniaw drodzeprzywilej6w i darowiznb4dlnabyte w takim celu;
6) zapisarte w ksiggach wieczystych (gruntowych) jako wlasno6d gminy (gromady), jeieli w
ksiggach tych istrLieje wpis o uprawnieniu okre6lonych grup mieszkaric6w gminy (gromady) do
wieczystego uzytkowania i pobierania p o2ytk6w z ty ch nieruchomo6ci;
7) stanowi4ce dobro gromadzkie (gminne) bgd4ce we wsp6lnym u2ytkowaniu na terenach
wojew6dztw rzeszowskiego, krakowskiego oraz powiatu cieszy-nskiego wojew6dztwa
katowickiego.
2. Opr6cz wsp6J:rot gruntowych (ust. 1) podlegaj4 zagospodarowaniu w trybie i na zasadach
okreSlonych w niniejszej ustawie takze nieruchomo6ci rolne,le6ne i obszary wodne, stanowi4ce
mienie gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim mieniem, jeLeh ptzed dniem
wejScia w 2ycie tejustawy byly faktycznieu?ytkowane wsp6hrie przez mieszkaric6w wsi.
3. Przepis ttst.2nie dotyczy mienia gromadzkiego potozonego na terenach miast i osiedli.

W my6l art. Art. 8a. 1. Ustalenie, kt6re nieruchomo6ci stanowi4 wsp6lnotg gruntow4,
ustalenie wykant uprawnionych do u.dziaht we wsp6lnocie gruntowej oraz wykazu obszar6w
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielko6ci przystuguj4cych irn udzial6w we
wsp6lrrocie nastgpuje na wniosek zloilony nie po2ntej niz do dnia 31 grudnia 20'1.6 r. ptzez
uprawnionego do tdziaLu we wsp6lnocie gruntowej, o kt6rym mowa w art. 6 ust. 1fub 2, albo
pr zez jego nastgpce prawne go.
2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1., zawiera:
1) okreSlenie nieruchomo6ci, kt6ra stanowi wsp6lnotg gruntow4;
2) imig i nazwisko osoby fizycznej albo firmg osoby prawnej uprawnionych do udzialu we
wsp6L:rocie gruntowej, o kt6rych mowa w art. 6 ust. 1 lub 2;
3) nazwg miejscowo6ci, w kt6rej polo2one jest gospodarstwo rolne uprawnionego do :udzialu
we wsp6l:rocie gruntowej, o kt6rym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2;
4) wskazarie adresu do dorgczefi.
3. We wniosku, o kt6rym mowa w ust. l,wskazuje sig dowody, kt6re Swiadcz4:
1) ze nieruchomo6d stanowi wsp6lnotg gruntow4;
2) o spehrieniu warunk6w do nabycia uprawnieri do udzialuwe wsp6lnocie gruntowej.
4. Starosta wydaje decyzjg, o ustaleniu, kt6re nieruchomo6ci spo6r6d nieruchomo6ci, o kt6rych
mowa w art. 1 ust. 1, stanowi4 wsp6Jnotg gruntow4.
5. Starosta wydaje decyzjg o ustaleniu wykazu uprawnionych do udzialu we wsp6lrocie
gruntowej oraz wykazu obszar6w gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielko6ci
pr zy shrguj4cych im udzial6w we wsp6lnocie.
6. Obszary gospodarstw rolnych os6b uprawnionych do sdzialu we wsp6lnocie gruntowej
okre6la sig wedlug danych zawartychw ewidencji grunt6w i budynk6w.
7. W przypadku gdy nie jest mozliwe ustalenie uprawnionych do tdzialu. we wsp6lnocie
gruntowej, o kt6rych mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, starosta wydaje decyzjg o nieustaleniu wykazu
uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie na podstawie art. 6 ust. 1,l'ub 2.

Pismem z dnia 30.07.2018 r. strony postgpowania zostaly powiadomione o zebranlt
calego materialu dowodowego w sprawie lecz w wyznaczonym terminie osoby nie zglosily sig
w celu zapoznania z aktami sprawy.

Z uwagi na powyLsze orzeczot'ro jak w sentencji.
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Pouczenie

zgodnte z art. !27a. tstaw z dnia 1.4 czetwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst iedn. Dz. rJ. z 2018 r. poz. 2096) S 1. W trakcie biegu terminu do

wniesienia odwolania strona mo2e ztzec sig plawa do wniesienia odwolania wobec olganu

administra gi pubhcznei,kt6ry wydal decyfig. s 2. z dniem dorgczenia organowi administracji

publicznej oS*iua.r"tiu o ,rr"rreniu sig Ptawa do wniesienia odwolatia ptzez ostatrri4 ze

stron postgpowania, decYzia staie

Otrzymui4:
L 

-Strony 
postgpowania wedlug odrqb:rego rozdziekdka

Do wiadomo6ci:
1,. Burmistrz Karczewa

ul. Warszawska 28

05480 Karczew
(z proib4 o wYwieszerie na tablicY

ogloszei na okres 14 dni i oilestanie 1 egz') 2 egz'

2. Soltys wsi Ostr6wiec
Pani KatarzYna FloriariczYk

k e mieszkay'rcdw

w PrzYig$ w dnnei mieisccwoici)

i prawomocna.

N\


