STAROSTA OTWOCKI

Otwock, dnia23listopada 2018 roku
GN.6821.3.21.2016.MT

DECYZJ A Nr

157/2018

Na podstawie art. 1 ust. l, art. 8a ust. 1, 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu
wsp6lnot gruntowych (Dz. U. z 2016 poz.703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postQpowania administracyjnego (Dz. U z 2018 poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosk6w Pana Pawla Fokta,
Pana MiroslawaKozera i Pana Henrvka Sabata - mieszkaric6w wsi Gadka sm. Kolbiel
Starosta Otwocki ustala, i2:

1.

2.

NieruchomoS6 poloiona w miejscowo5ci Gadka, gmina Kolbiel oznaczon w ewidencji jako
dzialka nr 611 o pow. 0,0738 ha obr 8 Gadka stanowi wsp6lnotg gruntow4 wsi Gadka.

Wykaz uprawnionych do udzialu we Wsprilnocie Gruntowej wsi Gadka gm. Kolbiel, wykaz
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkoSci prrysluguj4cych im udzial6w we
wsp6lnocie zostanie okreSlony w odrgbnej decyzji.

Uzasadnienie
W dniu 13 grudnia 2016 r. Pan Pawel Fokt zlo4+ wniosek o wydanie decyzji stwierdzaj4cej

ze

nieruchomo56 oznaczona jako dzialka ew. o nr 611 obr. 8 Gadka w gm. Kotbiel stanowi wsp6lnotg gruntow4
wsi Gadka, ustalenia wykazu uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie gruntowej oraz wykazu obszar6w
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielko6ci przysluguj4cych im udzial6w. W Slad za pierwszym
wnioskiem dalsze wnioski zlo?yli Pan Henryk Sabat i Pan Miroslaw Kozera.
Wszystkie zlolone wnioski wptynEly do tut. Starostwaprzed dniem 31 grudnia 2016r. itym samym
spelniaty warunek zachowania terminu zlozenia wniosku wynikaj4cego z art.8 a ustawy z dnia29 czerwca
1963r. o zagospodarowaniuwsphlnot gruntowych. ( Dz. U. 22016 poz.703).
W dniu 20 listopada 2017 r. do wszystkich wnioskodawc6w zostalo przeslane pismo w kt6rym wzywa
sig zainteresowane osoby do przedstawienia wszelkich dowod6w w sprawie 6wiadcz4cych, 2e dzialka nr
611 obr. 8 Gadka o pow. 0,77 ha stanowi wsp6lnotg gruntow4. Pismo to zostalo przeslane takZe do Sohysa
wsi Gadka oraz W6jta Gminy Kolbiel w celu zapoznania zainteresowanych w spos6b zvvyczajowo przryigty.
W dniu 15 lutego 2018 r. Soltys wsi Gadka zlo\l oSwiadczenie podpisane przez Pani4 Heleng
Kozerg, Pana Henryka Sabata i Pani4 Marianng Prasulg- wieloletnich mieszkaric6w wsi Gadka, w kt6rym
podpisuj4cy o5wiadczyli, 2e dzialka 611 obr. 8 Gadka wykorzystywanabyla przez mieszkaric6w (rolnik6w)
od 1960r. jako miejsce wsp6lnego wypasu bydla w latach 1960-1970, nastgpnie w latach 1910-1973 w
czynie spolecznym, za zgod4 mieszkaric6w wsp6lnie zostaly posadzone sadzonki drzew na czgSci dzialki.

Wskazano r6wnie2, 2e dzialka caly czas jest wykorzystywana przez mieszkaric6w wsi do pozyskiwania
drewna na cele wsp6lnej dzialalnoSci mieszkafrc6w.
W wyniku przeprowadzonej analizy dokument6w znajduj4cych sig w Wydziale Geodezji i Kartografii
tut. Starostwa ustalono, 2e w najwcze6niejszym rejestrze grunt6w z 1964r. dla dzialki nr 611 o pow. 0,77 ha
figurowal wpis wladaj4cego gruntem tj. Wsp6lnota wsi Gadka. Zapis tenjest potwierdzony w wypisie
sporz4dzonym wedlug stanu na 1964 r. Podczas dokonanej kwerendy archiwalnej nie odnaleziono tabeli
likwidacyjnej wsi Gidka, odnaleziono jednak dokumenty koryguj4ce nazwisko Pana Jana Swigcha na
wspomnianej tabeli likwidacyjnej datowane na 5 marca 1927r. Od pierwszego zaloLenia ewidencji grunt6w
w 1964r. do chwili obecnej nie zmienil sig zapis dotycz4cy numeracji dzialki i przypisaniu jej do wsp6lnoty
gruntowej wsi Gadka. Dokonano jednak uaktualnienia operatu ewidencyjnego powierzchni dzialki z zapisu
dotychczasowego 0,77 hana0,7338 ha. Wedlug oSwiadczenia mieszkaric6w wsi Gadka dzialka nr 611 byla
uzytkowana od 1960r do chwili obecnej wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi, co uzasadnia przytoczenie w
decyzji art. I ust. I ustawy o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, wsp6lnot4 gruntowa bowiem s4
nieruchomo5ci rolne, le6ne oraz obszary wodne nadane w wyniku uwlaszczenia wloScian i mieszczan rolnik6w na wsp6ln4 wlasno56, we wsp6lne posiadanie lub do wsp6lnego uz1'tkowania og6lowi , pewnej
grupie lub niekt6rym mieszkaricom jednej lub kilku wsi. Spelniony jest zatem warunek wsp6lnego
uzytkowania przez mieszkaric6w wsi, kt6rzy korzystali i nadal wsp6lnie korzystaj4 z nieruchomoici .Z
uwagi na datg wejScia w fcie ustawy z dnia29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych

(Dz. U. 2016 poz. 703) oraz w wyniku zmian w podziale administracyjnym wojew6ddw na podstawie
kt6rego to w latach 1975- 1998 gmina Kolbiel przypisana byla do nieistniej4cego dziS wojew6dztwa
siedle-ckiego utrudnione jest poszukiwanie dokument6w Swiadcz4cych o istnieniu wsp6lnoty gruntowej
Starosta Otwocki stoi na podobnym stanowisku jak w wyroku Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego II
SA/R7 683113 gdzie zaprsano, 2e dany grunt stanowi wsp6lnotg gruntow4 ma charakter deklaratoryjny i
potwierdza stan prawny. Nie zmienia wigc istniej4cego stosunku prawnego lecz potwierdza istniej4ce prawa
i obowi4zki jego adresat6w- mieszkaric6w wsi. W Swietle niniejszego postgpowania gl6wnym dowodem w
sprawie SwiaOLacy- o przypisaniu dzialki nr 611 obr. 8 Gadka w gminie Kolbiel, stanowi "Yypis z re.iestru
grunt6w stanowi4cy dokument urzgdowy wydany na podstawie najstarszych rejestr6w ewidencji grunt6w i
budynk6w.
Zapis arI. 76 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania administracyinego wskazule,2e
dokumenty urzgdowe spori4dzone w przypisanej formie przez powolane do tego organy pafrstwowe w ich
zakresie dzialania stanowi4 dow6d tego, co zostalo w nich urzgdowo stwierdzone.
Najstarszy rejestr ewidencji grunt6w sporz4dzony w 1964r. zostal oparty na przepisach dekretu o
ewidencji grunt6w i budynk6w z dnia 2 lutego 1955r. (D2.U.1955 poz. 5), gdzie w zapisie art. 2 pkt.2 w
ewidencji podaje sig osobg wla5ciciela oraz inne osoby w kt6rych wladaniu grunt lub budynek znajduje sig
jak r6wnie2 miejsce zamieszkania (siedzibg) tych os6b.
Starosta Otwocki dzialaj4c na podstawie art. 8a ust.1 i 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o
zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych ustala kt6re nieruchomo6ci stanowi4 wsp6lnotg gruntow4, dziatq1c
na wniosek osoby uprawnionej zlohony w ustawowym terminie do 3l grudnia20t6r.
Zgodnie z-art. L ust. 1 ww. ustawy wsp6lnotami gruntowymi podlegaj4cymi zagospodarowaniu w
trybie i na zasadach okre5lonych w ustawie s4 nieruchomoSci rolne, le6ne oraz obszary wodne:
1) nadane w wyniku uwlaszczenia wlo6cian i mieszczan-rolnik6w na wsp6ln4 wtasno56, we wsp6lne
posiadanie lub db wsp6lnego uZytkowania og6lowi, pewnej grupie lub niekt6rym mieszkaficom jednej albo
kilku wsi;

2) wydzielone tytulem wynagrodzenia za zniesione sfuzebnoSci, wynikaj4ce z wz4dzenia ziemskiego
wloScian i mieszczan-rolnik6w, na wsp6ln4 wlasnoS6, we wsp6lne posiadanie lub do wsp6lnego

uzytkowania gminie, miejscowoSci albo og6lowi uprawnionych do wykonywania sluZebnoSci;
3) powstatre w wyniku podztatu pomigdry zespoly mieszkaric6w poszczeg6lnych wsi grunt6w, kt6re nadane
toitu+y przy uwlaszcreniu wloScian i mieszczan-rolnik6w mieszkafrcom kilku wsi na wsp6ln4 wlasno56, we
posiadanie lub do wsp6lnego u4tkowania;
wsp6lne
-u4rtkowane
wsp6lnie priez mieszkafc6w dawnych okolic i za6ciank6w oraz nalel4ce do wsp6lnot
4)
urbarialnych i sp6lek szalalniczy ch;
5) otrzymane przez grupg mieszkaric6w jednej lub kilku wsi na wsp6ln4 wlasno66 i do wsp6lnego
u4tkowania w drodze przywilej6w idarowizn b4dlnabyte w takim celu;
6) zapisane w ksiggach *i""ryity"h (gruntowych) jako wlasno6i gminy (gromady), jezeli w ksiggach tych
istnieje wpis o uprawnieniu okreSlonych grup mieszkaric6w gminy (gromady) do wieczystego u44kowania i
pobierania po214k6w z tych nieruchomoSci;
iy stanowi4ce dobro gromadzkie (gminne) bgd4ce we wsp6lnym uZytkowaniu na terenach wojew6ddw
rzeszowskiego, krakowskiego oraz powiatu cieszyfskiego wojew6dztwa katowickiego.
2. Oprocz wsp6lnot gruntowych (ust. l) podlegaj4 zagospodarowaniu w trybie i na zasadach okreSlonych w
niniejszej ustawie takze nieruchomoSci rolne, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce mienie gromadzkie w
,oru*i.niu przepis6w o zarz4dzie takim mieniem, jeZeli przed dniem wejScia w 2ycie tej ustawy byty
fakty c znie u4rtkowane wsp6 ln ie przez mieszkaric6w ws i.
3. Frzepis ust. 2 ni" dotyczy mienia gromadzkiego polozonego na terenach miast i osiedli.
W mySl art. 8a. ust. 1 ustalenie, kt6re nieruchomo$ci stanowi4 wsp6lnotg gruntow4, ustalenie wykazu
uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie gruntowej orazwykazu obszar6w gospodarstw rolnych przeznich
posiadanyih i wielko6ci przysfuguj4cych im udzial6w we wsp6lnocie nastgpuje na wniosek zlozony nie
p62niej niZ do dnia 3t grudnia 2016r.ptzezuprawnionego do udzialu we wsp6lnocie gruntowej, o kt6rym
mowa w art. 6 ust. 1 lub2, albo przez jego nastgpca prawnego, Przyj46 naleLry zatem, 2e dzialka nr 611 obr.
8 Gadka w gminie Kolbiel stanowi wsp6lnotg gruntow4.
Przed wydaniem niniejszej decyzji, w dniu 6 lipca 2018r. zgodnie z art. l0 kpa strony zostflY
poinformowane o mozliwoilci zapoznania sig z zebranym materialem dowodowym lub skladaniem wyja6nieri
w terminie 7 dni od otrzymania wskazanego pisma. W wyznaczonym czasie Zadna ze stron nie skor4'stala
ze swojego prawa.
Z uwagi na powyzsze naleLalo orzec jak w sentencji.
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