Otwock, dnia26listopada 2018 r.

STAROSTA OTWOCKI
GN.6821.3.29.2016.AN

DECvZlAlss/2018
Na podstawie art. 8a ust. 1. i 4, w zwi4zku z art.1. ust. 1 i 2 ustawy z dria 29 czerwca 1963 r. o
zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) oraz
art. L04 ustawy z dnia 1.4 czetwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 20'1,6 t. poz.703 ze zrn.), po rozpatrzeniu wniosk6w zlo|onychprzez uprawnionych do
u.dzialu we wsp6lnocie gruntowej
Starosta Otwocki, ustala iz:
1..

,

Nieruchomo6d polo2ona we wsi Ponurzycat gm. Celestyn6w, ozr.aczona w ewidencji
grunt6w jako dzialka. ew. 1060 o pow. 53 100 mz z obr. Ponurzyca stanowi Wsp6lnotg
Gruntowq wsi Ponurzyca.
Wykaz uprawnionych do udzialu we Wsp6lnocie Gruntowej wsi Ponurzyca gm.
Celestyn6w, wykaz gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielko6ci
przystuguj4cych im udzial6w we wsp6lnocie zostanie ustalony w odrgbne j decyzji.

uzasadnienie

W terminie przewidzianyrn w art. 8a ustawy z dria 29 czerwca 1963 r.

o

zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 201,6 r./ poz. 703 ze zm.) do
Kancelarii Powiatu Otwockiego wptyn4l wniosek Pana Bogdana Skolmowskiego, Pana
Miroslawa Kalinowskiego, Pana Tornasza Witaka o wydanie decyzji stwierdzaj4cej, 2e
nieruchomo6i polozona we wsi Ponurzyca, grn. Celestyn6w, ozt\aczorra w ewidencji grunt6w
jako dziatka ew. L060 z obr.Ponurzyca stanowi Wsp6lnotg Gruntow4 wsi Ponurzyca.
Zgodrrte z danymi ewidencji grunt6w i budynk6w jako wladaj4cy w stosunku do
nieruchomo6ci oznaczonej jako dziatka ew. nr 1060 obr. Ponurzyca wykazana jest Wsp6lnota
Gruntowa. Zgodnie znajstarszymi rejestrami ewidencji grunt6w i budynk6w jako wiadaj1cy w
latach 60-tych wykazane byly Grunty Og6tu Wsi.
Zgodnie z olwiadczeniem mieszkaric6w wsi Ponurzyca z dnia 3.08.2018 r. nieruchomoSi
objgta wnioskiem stanowi Wsp6lnotg Gruntow4 Wsi Ponurzyca i zostala nadana w wyniku
uwlaszczenia wlo6cian do wsp6lnego uzytkowania.
Zgodnie z art. 7. ust. 1 Wsp6lnotami gruntowymi podlegajqcymi zagospodarowaniu w
trybie ina zasadach okre6lonych w ustawie s4 nieruchomo6ci rolne, leSne oraz obszary wodne:
L) nadane w wyniku uwlaszczenia wloScian i mieszczan-rolrrik6w na wsp6ln4 wlasno6i, we
wsp6lne posiadanie lub do wsp6lnego uzytkowania og6lowi, pewnej grupie lub niekt6rym
mieszkaricom jednej albo kilku wsi;
2) wydzielone tytulem wynagrodzenia za zniesione stuzebno6ci, wynikaj4ce z urz4dzenra
ziemskiego wlo6cian i mieszczan-rolnik6w, na wsp61n4 wlasno6i, we wsp6lne posiadanie lub
do wsp6lnego uzytkowania gminie, miejscowo6ci albo og6lowi uprawnionych do
wykonywania slu2ebno6ci;
3) powstale w wynik:u podzialu pomigdzy zespoly mieszkaric6w poszczeg6lnych wsi grunt6w,
kt6re nadane zostaly przy uwlaszczeriu wlo6cian i mteszczan-rolnik6w mieszkaricom kilku wsi
na wsp61n4 wlasno56, we wsp6lne posiadanie lub do wsp6lnego uzytkowania;
4) uLytkowane wsp6lrrie przez mieszkaric6w dawnych okolic i za(ciar*6w oraz nalez4ce do
wsp6lrrot urbarialnych i sp 6lek szata(riczy ch;

-z5) otrzymane przez grupe mieszkaric6w jednej lub kilku wsi na wsp6ln4 wlasno6i i do
wsp6lrrego uzytkowaniaw drodzeprzywtlej6w i darowiznb4d1nabyte w takim celu;
6) zapisarre w ksiggach wieczystych (gruntowych) jako wlasno66 gminy (gromady), je2eli w
ksiggach tych istnieje wpis o uprawnieniu okreSlonych grup mieszkaric6w gminy (gromady) do
wieczystego uzytkowania i pobierania poLytk6w z ty ch nieruchomoSci;
7) stanowi4ce dobro gromadzkie (gminne) bgd4ce we wsp6lnym u2ytkowaniu na terenach
wojew6dztw rzeszowskiego, krakowskiego oraz powiatu cieszyfskiego wojew6dztwa
katowickiego.
Opr6cz wsp6lnot gruntowych (ust. 1) podlegaj4 zagospodarowaniu w trybie i na zasadach
okre6lonych w niniejszej ustawie takie nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce
mienie gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim mieniem, jeLelt przed dniem
wejScia w zycie tej ustawy byty faktycznie r|ytkowane wsp6lrrie przez mieszkaric6w wsi.
Przepis ttst.2 nie dotyczy mienia gromadzkiego polozonego na terenach miast i osiedli.
W my6l art. 8a ust. L ustalenie, kt6re nieruchomoSci stanowi4 wsp6lnotg gruntow4,
ustalenie wykazu uprawnionych do udziaht we wsp6lnocie gruntowej oraz wykazu obszar6w
gospodarstw roL:rych przez nich posiadanych i wielkoSci przysluguj4cych im udzial6w we
wsp6lrrocie nastgpuje na wniosek zlo2ony nie p62niel niz do dnia 31 grudnia 201,6 r. przez
uprawnionego do udzialu we wsp6lnocie gruntowej, o kt6rym mowa w art. 6 ust. 1Lub 2, albo
pr zez jego nastgpce prawnego.
2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. L, zawiera:
1) okre6lenie nieruchomodci, kt6?a 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 polozone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udzialu
we wsp6lnocie gruntowej, o kt6rym mowa w art. 6 ust. 1 lub2;
4) wskazanie adresu do dorgczeri.
3. We wniosku, o kt6rym mowa w ust. 1, wskazuje sig dowody, kt6re (;wiadcz4:
1) ze nieruchomodi stanowi wsp6lnotg gruntow4;
2) o spehLieniu 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 wsp6lnotg gruntow4.
5. Starosta wydaje decyzjg o ustaleniu wykazu uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie
gruntowej oraz wykant obszar6w gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkosci
pr zy slttgaj4cych im udzial6w we wsp6lnocie.
6. Obszary gospodarstw rolnych os6b uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie gruntowej
okre6la sig wedlug danych zawartychw ewidencji grunt6w i budynk6w.
7. W przypadku gdy nie jest mozliwe ustalenie uprawnionych do udzialu we wsp6Lrocie
gruntowej, o kt6rych mowa w art. 6 ust. l Lub 2, starosta wydaje decyzjg o nieustaleniu wykazu
uprawnionych do udziahu we wsp6lnocie na podstawie art. 6 ust. llub 2.
Pismem z dnia 24.09.2018 r. strony postgpowania zostaly powiadomione o zebraniu
calego materialu dowodowego w sprawielecz w wyznaczonym terminie osoby nie zglosily sig
w celu zapoznaniaz aktami sprawy.

Zuwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

odwolania

z art. 127a. ustawy z

dnia '1.4 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
adrninistracyjnego (tekst jedn. Dz. TJ. z 2018 r. po2.2096) S 1. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu

Zgodnie

administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. S 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze
shon postgpowania, decyzja staje sig
cznai prawomocna.

Zal4czniki:
-klauzula RODO

Otrzymui+

1.

Shony postepowania wedlug odrgbnego rozdzielnika
Do wiadomo6ci:
1. W6jt Gminy Celestyn6w
ul. Regucka 3
05-430 Celestyn6w

2.

(z proib4 o wywieszenie na tablicy
ogloszei na ol<res 74 dni i odestauie 1 egz) 2 egz,

Soltys wsi Ponurzyca
Pan Miroslaw Kalinowski
(z pro6b4 o zapoznanie mieszknficdtn
w spos6b zwyczajouo przyjgty w danej miejscowoici)

