
STAROSTA OTWOCKI

GN.6821.3.16.2018.MT
Otrarock, dnia 28 grudnia 2018 r.

DECYZIA NR77r/2O78

Na podstawie art. 8 ust. 1, w zwi4zku z art.'1. ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu
wsp6lrrot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 201.6 r. poz.703), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracfnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2O96 z p6in. zm.) po rozpafrzeniu wniosku W6jta
Gminy Wi1zowna

Starosta Otwocki

7. Ustala 2e nieruchomo6( polo2ona w miejscowo6ci Em6w, gmina Wiryowna, oznaczona w ewidencji gtunt6w
jako dzialki o numerach: dawna dzialka8S (odpowiadaj1ea dzlsiejszej dzialce 13 o pow. 0,18 ha),'dawna dzialka
475 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 81 o pow. 0,77 ha), dawna dzialka 491 (odpowiadaj4ca dzisiejszei dzialce
105 o pow. Q05 ha) dawna dzialka 477 (odpowiadaj 4ca dzisiejszei dzialce 722 o pow.0,06 ha), dawna dzialka 478
(odpowiadaj 4ca dzisieiszej dzialce L31 o pow. 0,06 ha), dawna dzialka 479 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce
140 o pow. Q06 ha), dawna dzialka 33 (odpowiadai4ca dzisiejszej dzialce 205 o pow. 0,22ha), dawna dzialkaT40
(odpowiadaj 4ca dzisieiszej dzialce 305 o pow. 0,18 ha), dawna dzialka 145 (odpowiadaj4ca dzisiejszei dzialce
307 o pow. O,O7 hal; dawna dzialka22l (odpowiadaj 4cadzisieiszej dzialce 341 o pow. 0,l2hal, dawna dzialkai02
(odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 381 o pow.0,03 ha), dawna dzialka 415 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce
405 o pow. 0,03 ha), dawna dzialka24S (odpowiadaj 4cadzisiejszej dzialce 409 o pow. Q25 ha), dawna dzialka29{
(odpowiadaj 4ca dzisiejszej dzialce ttll0 o pow. Q09 ha), dawna dzialka 20 (kt6rej odpowiadaj4 dzisiejsze dzialki
274 o pow. O5lha i 231 o pow. Q09 ha),dawna dzialka 19 (kt6rej odpowiadaj4 dzisiejsze dzialki ?23 o pow. 0,17

ha i 370 o pow. Q53 ha), dawna dzialka 326/l (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 4)8 o pow. 0,17 ha), dawna
dzialka 327 (oznaczona nastgpnie jako dzialka 444kttuej odpowiadaj4 dzisiejsze dzialki 4441L o pow. 0,003ha i
444/2 o pow. Q08 ha), dawna dzialka 319/S ( kt6rej odpowiada dzisiejsza dzialka 457 o pow.0,02 ha), czg((
dawnej dzialki 25T1 ( kt6rej odpowiada dzisiejsza dzialka 529/2 o pow. Q8245 ha), czgfi(. dawnej dzialkl255
(kt6rej odpowiada'dzisiejsza dzialka 531 o pow.0,08 ha), dawna dzialka 2a8/a (kt6rej odpowiada dzisiejsza
dzialka 541) czg36. dawnej dzialki 32617 (kttuej odpowiada dzisiejsza dzialka 592 o pow. 0,23 hal, dawna dzialka
243fl0 (kt6tej odpowiada dzisiejsza dzialka 252 o pow. 0,08 ha), dzialka 199fl o pow. 1,55 ha obr. 7 Em6w
stanowi mienie gtomadzkie, wtrybie art.8 ust. l,w zwig,kuzrt. 1ust.2 ustawy zdnia29czetwca1963r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych.

oraz stwietdza,2e

2. Decyzjg niniejsz4 podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zvtyczajowo przyjety w danej mieiscowoSci oraz oglasza
wywieszaj4c w utzgdzie gmrny otaz w starostwie powiatowym na okres 14 dnl a tak2e zamieszcza sig w
Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu otazw prasie lokalnej.

3. Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nast4pi na zlecenie i koszt wnioskodawcy - W6jta Gminy
WiEzowna.

Uzasadnienie

W dniu 3 pa2dziernika 2018r. do Kancelarii tut. Starostwa wpllm4l wniosek W6jta Gminy Wi4zowna w sprawie
wydania decyzji w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29czerwca 7963r. ozagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych
ustalaj4cej, 2e dzialki o numerach: dawna dzialka 85 (odpowiadaj4ca dzisiejszel dzialce 13 o pow. 0,18 ha), dawna
dzialka 475 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzralce 81 o pow. 0,17 ha), dawna dztallka 491 (odpowiadajqca dzisiq1szel dzialce
105 o pow. 0,06 ha) dawna dzialka 477 (odpowiadajqca dzisiejszg dzialce 122 o pow.0,06 ha), dawna dzialka 478

(odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 131 o pow. 0,06 ha), dawna dzialka 479 (odpowiadaj4ca dzisie1szej dzialce 140 o pow.
0,05 ha), dawna dzialka 33 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 205 o pow. 0,22ha), dawna dzialka 140 (odpowiadaj4ca
dzisiejszej dzialce 306 o pow. 0,18 ha), dawna dzialka 145 (odpowiadaj4ca dzisielszq dzialce 307 o pow. 0,07 ha), dawna
dzialka2Zl (odpowiadaj1ca dzisiejszej dzialce 341 o pow. 0,L2ha), dawna dzialka 502 (odpowiadaj4ca dzbiqszg dzialce
381 o pow. 0,03 ha), dawna dzialka 415 (odpowiadaj4ca 

"dzisiejszej 
dzialce 405 o pow. 0,03 ha), dawna dzialka 248

(odpowiadajqca dzisiejszej dzialce 409 o pow. 0,25ha), dawna dzialka294 (odpowiadaj4ca dzisiqszel dzialce 420 o pow.
0,@ ha), dawna dziaka 20 ftt6rej odpowiadaj4 dzisiejsze dzialki 2L4 o pow. 0,51ha i 231 o pow. Q09 ha),dawna dzialka
19 (kt6rej odpowiadaj4 dzisiejsze dzialki 223 o pow. 0,1'1. ha i 370 o pow. 0,53 ha), dawna dziaka 326 / 

'1. (odpowiadaj4ca
dzisielszej dzialce 408 o pow. 0,77 ha), dawna dzialka 327 (oznaczona nastgpnie jako dzialka M kt6tE odpowiadaj4
dzisiqsze dzialki 44/1. o pow. 0,003ha I 44/2 o pow. 0,08 ha), dawna dzialka 319/5 ( kt6rej odpowiada dzisiejsza

dzialka 457 o pow. 0,02ha), czg6i dawnej dzialki 252/7 ( kt6rej odpowiada dzisie1sza dzialka 529 / 2 o pow. 0,8245 ha),
czgS( dawne.l dzialki 255 (kt6rej odpowiada dzisiejsza dzialka 531 o pow. 0,08 ha), dawna dzialka 248/4 (kt6rej
odpowiada dzisiejsza dzialka5,4l) cz95( dawnej dzialkiS26/7 (kt6rej odpowiada dzisiejsza dzialka 592 o pow. 0,23ha),



dawna dzialka 243/70 ftt6rej odpowiada dzisiqsza dziaka 252 o pow.0,08 ha), dznlka 799/7 o pow. 1,55 ha obr' 7

Em6w stanowi4 mienie gromadzkie.
Zawiadomieniem z dnia 5 listopada 2018 r. Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawcg o wszczgciu

postgpowania w sprawie wydania decyli w przedmiotowej sprawre.
W wyniku rozpatzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych dokument6w Starosta Otwocki, wykonuj4cy

zadanie z zakrestr administracji rz4dowej, zwaLyl co nastgpuje.
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dria 29 czerwca 7963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst

jedn. Dz. tJ. z 201,6 r. poz.703) -zagospodarowaniu podlegaj4 w trybie i na zasadach okre6lonych wustawie
nieruchomo6ci rolre, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce mienie gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie Iakim
mieniem, je2eli przed dniem wej6ci a w Zycie tej ustawy byty faktycznie u2ytkowane wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi.

PruynalebnoiC ww. nieruchomoSci do mienia gomadzkiego przed 1963 r. potwierdzaj1 o1wiadczenia

najstarszych mieszkaric6w miejscowo6ci polo2onych w s4siedztwie Emowa- Wi4zowny. Ko6cielnej i Wi4zowny
dol4czone do wniosku W6jta Gminy Wiqzowna, z kt6rych r,rynika, 2e dziaka byla u2ytkowana wsp6lrrie przez

mieszkaric6w wsi jako powszechnie dostgpna droga wewngftzna- dojazdowa do p6l, domostw i terendw leSnych.

Bior4c pod uwage najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku7964 dziaki stanowily drogi i nigdy nie stanowily
wsp6lnoty gruntowej.

Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, 2e definicji mienia gromadzkiego, kt6rego dotyczy ustawa o
zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, naleLy poszukiwai w przepisach rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 29

listopada 1962 r. w sprawie zarz4du mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywanra (Dz. U. z 1962 r. nt 64, poz.303 z

p62n. zm.). Stosownie do S L ust. 1 ww. Rozporz4dzenia Rady Ministr6w przez pojgcie mienia gromadzkiego rozumiei
naleLy mienie, kt6re do dnia wej5cia w 2ycie ustawy z dnia 25 wrzeSnia 7954 r. o reformie podzialu administracyjnego
wsi i powolaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.IJ. rn 43, poz.191) stanowilo maj4tek dawnych gromad jako maj4tek

gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa maj4tkowe, a przez dawne gromady rozumiei nale2y gromady istniejqce do
dnia wej6cia w irycie wskazanej ustawy z 25 wrze(;nia 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwc a 2011' r., sygn. akt II
osK 738110).

Przepis art. 3 uzwg stanowi, 2e nie zalicza sig do wsp6lnot gruntowych nieruchomo6ci lub ic}:. cz96ci,

okreSlone w art. 1 ust. 1, je2eli przed dniem wyj6cia w Zycie ustawy zostaly prawnie lub faktycznie przekazane na cele

publiczne lub spoleczne.
Dla ustalenia, czy dana nieruchomoSi stanowi mienie gromadzkie istotre znaczenie ma okolicznoil czy taka

nieruchomo6 ( nalezala do gromad istriej4cych w okresie od 7933 r. do 1954 r. oraz czy przed dniem 5 lipca 1963 r. byla
faktycznie u2ytkowana wsp6lnie przezmieszkaric6w wsi. Mienie gromadzkie sluzylo, i czgsto nadal slu?y, potrzebom
og6lu mieszkaric6w dawnej gromady, ale u2ytek ten ma charakter spoleczny. Mieniem takim sq w6jt6wki, kowal6wki,
dzialki szkolne, place publiczne, piaskownie, cmentarzyska, drogi dojazdowe do p6l i domostw itp. (podobnie: wyrok
WSA w Kielcach z dnia21. marca 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 77 /73).

ZpowyLszych ustalerl wynika, 2e nieruchomo6C poloZona w miejscowoSci Em6w, gmina Wi4zowrla, ozrlaczona

w ewidencji gmnt6w jako dzialki o numerach: dawna dzialka 85 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 13 o pow. Q18 ha),

dawna dzialka 475 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 81 o pow. 0,77 hal, dawna dzialka 491 (odpowiadaj4ca
dzisiejszej dzialce 105 o pow. Q06 ha) dawna dzialka 477 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 122 o pow.0,06 ha),

dawna dzialka 478 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 131 o pow. Q06 ha), dawna dzialka 479 (odpowiadai4ca
dzisiejszej dzialce 140 o pow. 0,06 ha), dawna dzialka 33 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 205 o pow. 0,22 hal,
dawna dziatka 140 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 306 o pow. Q18 ha), dawna dzialka 145 (odpowiadai4ca
dzisieiszej dzialce 307 o po*.0,07ha), dawna dzialka 221 (odpowiadaj4cadzisiejszej dzialce 341 o pow. O,72ha),

dawna dzialka 502 (odpowiadai4ca dzisiejszej dzialce 381 o pow. Q03 ha), dawna dzialka 415 (odpowiadaj4ca
dzisiejszej dzialce 405 o pow. Q03 ha), dawna dzialka 248 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 409 o pow. O,25ha),

dawna dzialka 294 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce tl20 o pow. Q09 ha), dawna dzialka 20 (kt6rej odpowiadai4
dzisiejsze dzialki 274 o pow.0,51ha i 231 o pow. 0,09 ha),dawna dzialka 19 (kt6rei odpowiadai4 dzisiejsze dzialki 223

o pow. 0,11 ha i 370 o pow. 0,53 ha), dawna dzialka 326fL (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 408 o pow. O,l7 ha),

dawna dzialka 327 (oznaczona nastgpnie jako dzialka 444kt6rej odpowiadaj4 dzisiejsze dziatki a$fl o pow. 0,003ha

i 44/2 o pow. O08 ha), dawna dzialka 319/S ( kt6rej odpowiada dzisiejsza dzialka 457 o pow. 0,02ha1, cz96d dawnej
dzialki 252{L ( kt6rej odpowiada dzisiejsza dzialka 529/2 o pow. 0,8245 ha), czg1f dawnej dzialki 255 (kt6rej
odpowiada dzisiejsza dzialka 531 o pow. Q08 ha), dawna dzialka 2a8/a (kttuej odpowiada dzisiejsza dzialka 54l)
czgsd dawnej dzialki 326/7 (kt6rej odpowiada dzisiejsza dzialka 592 o pow. 0,23 hal, dawna dzialka 243110 (kt6tej
odpowiada dzisiejsza dzialka 252 o pow. Q08 ha), dzialka 199fl o pow. 1,55 ha obr. 7 Em6w sluZyla celom

publicznym, a zatem stanowila maj4tek gromadzki, kt6ry nastgpnie na mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dnta25 stycznia1958
r. o radach narodowych (tekstledn. Dz.U.21975 r.nr 26po2.139 zp62n. zm.) stal sig mieniem gminnym.

Zgodnie z art.8 uzwg starosta wydaje decyzjg o ustaleniu, kt6re spoSr6d nieruchomo5ci, o kt6rych mowa w art.

7 ust.2 i 3, stanowiq mienie gromadzkie. Decyzjg o ustaleniu, kt6re nieruchomo6ci stanowi4 mienie gromadzkie, podaje

sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo przyjety w danej miejscowo6ci oraz oglasza v,rywieszaj4c w urzgdzie gminy
oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a takze zarr':rieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy
i powiatu orazw prasie lokalnej.

Z uw agS na powyLsze nalezalo orzec iak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyli slu2y stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego, za

poSrednictwem Starosty Otwockiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Zgodnte z freici4 art. 727a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
S 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg.

S 2. Z dntern dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia o zrzeczeritt sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostafriq ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.Y{ przypadku zlozeria
przez strone o5wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwoLania od decyzji (okre6lonego w $ 2) nie przysh,tg\e prawo
do odwolania sig ani skargi do s4du ad

Zgodnre z tre1ci4 art. 736 ustawy administracf nego:
ie strony lub zurzgdu dodatkowe postgpowanie w celu$ 1. Organ odwolawczy mo2ep

uzupekrienia dowod6w i material6w w
decyzjg.

tego postgpowania organowi, kt6ry wydal

OtrzymujA:
1. W6jtGminyWi4zowna

ul. Lubelska 59, 05 -462 W i4zowna
dorgczenie przez e-puap

2. aa.
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