
STAROSTA OTWOCKI

GN.6821.3.8.2016.4N

Otwock, driaT sierpnia 2019 r.

DECvzlATe/20re

Na podstawie art. 8a ust. 7 w zwi4zku z art. 6 ustawy z dria 29 czerwca 1963 r. o

zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 201.6 r., poz.703 ze zrn) oraz art.
104 ustawy z dria 1,4 czetwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
tJ. z 2018 r. poz. 2096 ze zrt.), po rozpatrzeniu wniosku zlo2onego przez uprawnionych do
udzialu we wsp6lrocie gruntowej wsi Rudnik

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do :udzialu we wsp6lnocie gmntowej wsi Rudnik gm.

Osieck, o kt6rych mowa w art. 6ust.2ustawy o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych.

Uzasadnienie

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

zagospodarowaniu wsp6Lrot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 20'1,6 r, poz.703 ze zm.) do
Kancelarii Powiatu Otwockiego wplyn4l wniosek uprawnionych do udzialu we wsp6Lrocie
gruntowej o wydanie decyzji stwierdzaj4cej, 2e nieruchomoil( polo2ona we wsi Rudnik, gm.

Osieck, oznaczorra w ewidencji grunt6w jako dzialki ew.1.f 1.,'I../2, -L/3,2/32, 2/33,3/3'l', 65/3,
65/4,1.46,-1.67,310,352,383,390,398 obr. Rudnik ol4czngpow.21.,2800 ha stanowi4 Wsp6lnotg
Gruntow4 wsi Rudnik oraz ustaleniawykazu uprawnionych.

Starosta Otr,vocki decyzj4rn L43/2018 z dnia 2listopada 2018 r. ustali4 ze nieruchomo6i
oznaczotta jako dzialki 383, 1,/3,2/32,2/33,3/31., 1.46,'1.67,310,390,352,398 obr. Rudnik
stanowi wsp6lnotg gruntow4 wsi Rudnik.

Starosta Otr,vocki podjat czynno6ci zmierzaj4ce do ustalenia os6b spelniaj4cych warunki
udzials we wsp6lnocie zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu wsp6lnot
gruntowych. W tym celu dokonano badania i analizy dokumentagi geodezylnej od zaloLenia

ewidencji grunt6w i budynk6w wsi Rudnik, kt6ra znajduje sie w zasobie Starostwa
Powiatowego w Otwocku i kt6ra zawiera informacje o wla6cicielach i wladaj4cych.

Dokumentacja pochodzi z rck'u 1966. W aktach znajduje sig wykaz podmiot6w
zawieraj4cy informacje o osobach wladaj4cych w6wczas gruntami wsi Rudnik. Z por6wnania
wykazu z danymi aktualnej ewidencji grunt6w wynika, 2e nast4pily istotre zmiany w
strukturze wtasno6ci grunt6w, kt6re byly na przestrzeni kilkudziesigciu lat przedmiotem
transakcji sprzeda2y, darowizn lub innych czynno6ci prawnych. Upty* czaslr wskazuje teL na

to, 2e wielu whadaj4cych wskazanych w dokumentacji nie zyje. Wskazany uplyw czasu i
nastgpuj4ce zmiar:ry wlaScicieli grunt6w utrudniaj4 mozliwo6i prawidlowego ustalenia, czy

osoby wykazarre w badanych dokumentach spehriaj4 wszelkie kryteria umo2liwiaj4ce uznanie
ichzaudzialowc6w we wsp6ft:rocie gruntowej. W szczeg6lno6ci zachodzi problem z ustaleniem,

czy osoby wykazane w dokumentacji faktycznie we wskazanym w art. 6 ustawy terminie z tej

wsp6lnoty korzystaly.
Celem ustalenia powy2szych fakt6w Starosta Otwocki wezwal wnioskodawc6w do

przedstawienia listy uprawnionych. Przedstawione przez wnioskodawc6w informacje byly nie

wystarczaj4ce do ustalenia uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie wedlug art. 6

przedmiotowej ustawy.
Wobec powyLszego Starosta nie miat mozliwo6ci wiarygodnego i popartego

wystarczajAcymi dowodami ustalenia os6b uprawnionych doudzialuwe wsp6lnocie.



Zgodnie z art.1. 1. Wsp6Lrotami gruntowymi podlegaj4c ymi zagospodarowaniu w
trybie ina zasadach okre6lonych w ustawie s4 nieruchomo6ci rolne, le6ne oraz obszary wodne:
L) nadane w wyniku uwlaszczenia wloScian i mieszczan-rolnik6w na wsp6ln4 wlasno6i, we
wsp6lrre posiadanie lub do wsp6lnego uzytkowania og6low| pewnej grupie lub niekt6rym
mieszkaricom jednej albo kilku wsi;
2) wydzielone tytulem wynagrodzenia za zntesione sluzebno6ci, wynikaj4ce z urz4dzetia
ziemskiego wlo6cian i mieszczan-rolrrik6w, na wsp6ln4 wlasno56, we wsp6lne posiadanie lub
do wsp6lrego u2ytkowania gminie, miejscowo6ci albo og6lowi uprawnionych do
wykonywania sluzebno6ci;
3) powstale w wyniku podzialu pomigdzy zespoly mieszkarlc6w poszczeg6lnych wsi grunt6w,
kt6re nadane zostaly przy uwlaszczeniu wlo6cian imieszczan-rolrrik6w mieszkarlcom kilku wsi
na wsp6ln4 wlasno6i, we wsp6lne posiadanie lub do wsp6lnego uzytkowania;
4) t2ytkowane wsp6lrrie przez mieszkaric6w dawnych okolic i za1ciar*6w oraz na1e24ce do
wsp6trot urbarialnych i sp6lek szalalniczych;
5) otrzymane przez grupg mieszkaric6w jednej lub kilku wsi na wsp6ln4 wlasno6i i do
wsp6lrrego uzytkowaniaw dtodze przywllej6w i darowiznb4dt nabyte w takim celu;
6) zapisarte w ksiggach wieczystych (gruntowych) jako wlasno6i gminy (gromady), jeLeLi w
ksiggach tych istrieje wpis o uprawnieniu okreSlonych grup mieszkarlc6w gminy (gromady) do
wieczystego u2ytkowania i pobierania po25rtk6w z tych nieruchomo6ci;
7) stanowi4'ce dobro gromadzkie (gminne) bgd4ce we wsp6lnym uzytkowaniu na terenach
wojew6dztw rzeszowskiego, krakowskiego oraz powiatu cieszyrlskiego wojew6dztwa
katowickiego.
2. Opr6cz wsp6lnot gruntowych (ust. 1) podlegaj4 zagospodarowaniu w trybie i na zasadach
okre6lonych w niniejszej ustawie takLe nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce
mienie gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim mieniem, jeLeh przed dniem
wej6cia w 2ycie tejustawy byty faktycztietLytkowane wsp6lrrie przez mieszkaric6w wsi.
3. Przepis ust.2 nie dotyczy mienia gromadzkiego polozonego na terenach miast i osiedli.

W my6l art. 8a. 1,. ustalenie, kt6re nieruchomo6ci stanowi4 wsp6Lrotg gruntow4,
ustalenie wykazu uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie gruntowel oraz wykazu obszar6w
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielko6ci przyslugaj4cych im udzial6w we
wsp6hrocie nastgpuje na wniosek zlo2ony nte p62rne1 n12 do dnia 31 grudnia 2016 r. przez
uprawnionego do udzialu we wsp6lnocie gruntowej, o kt6rym mowa w art. 6 ust. t htb 2, albo
pr zez jego nastgpce prawnego.
2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. L, zawieral.
1) okreSlenie nieruchomo6ci, kt6ra stanowi wsp6Lrotg gruntow4;
2) imig i nazwisko osoby fizycznej albo firmg osoby prarnmej uprawnionych do udziaLu we
wsp6lnocie gruntowej, o kt6rych mowa w art. 6 ust. L lub 2;

3) nazwg miejscowo6ci, w kt6rej polo2one jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udzialu
we wsp6lnocie gruntowej, o kt6rym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2;
4) wskazanie adresu do dorgczefi.
3. We wniosku, o kt6rym mowa w ust. l.,wskazuje sig dowody, kt6re Swiadcz4;
1) ze nieruchomo6i stanowi wsp6hrotg gruntow4;
2) o spehrieniu warunk6w do nabycia uprawnieri dotdziaLuwe wsp6lnocie gruntowej.
4. Starosta wydaje decyzjg, o ustaleniu, kt6re nieruchomo6ci spo6r6d nieruchomo6ci, o kt6rych
mowa w art. L ust. 1, stanowi4 wsp6lnotg gruntow4.
5. Starosta wydaje decyzjg o ustaleniu wykazu uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie
gruntowej oraz wykazu obszar6w gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielko6ci
p r zy shugaj4cych im udziah6w we wsp 6lnocie.
6. Obszary gospodarstw rolrych 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 wsp6lnocie
gruntowej, o kt6rych mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, starosta wydaje decyzjg o nieustaleniu wykazu
uprawnionych do udziafu we wsp6lnocie na podstawie art. 6 ust. 1.lub2.



-J-

Pismem z dnia 10.05.2019 r. strony postgpowania zostaly powiadomione o zebtanirt

calego materialu dowodowego w sprawie lecz w wyznaczonym terminie osoby nie zglosily sig

w celu zapoznatiaz aktami sPrawy.

Z uw agi na powy Zsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodrie z art. l27a.sstawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

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

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

administra gi publtcznej, kt6ry wydal decyzjg. S 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji

publicznq oswiadczen a o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatrri4 ze

stron postgpowania, decyzja staje sig ostatecz

Otrzymuj4:
1,. Strony postgpowania wedlug odrgbnego

2. aa
Do wiadomo6ci:

1. W6jt Grriny Osieck
ul. Rynek 1, 08-445 Osieck
(z proib4 o wywieszenie nn tablicY

ogloszefi na okres 14 dni i odeslanie 1 egz.) 2 egz.

3. Soltys wsi Rudnik
Pani Anna Filipek
(z proib4 o zapoznanie mieszknficiw
zo spos6b zwyczajowo przyigty w danei miejscowo1ci)


