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Otwock, dniaT sierpnia 2019 r.

DECYZIATs/20r9

Na podstawie art. 8a ust. 7 w zwi4zk.u z art. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o
zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. TJ. z 20'J.6 r., poz. 703 ze zm.) oraz art.
L04 ustawy z dnia'l'4 czerwca1960 r. Kodeks postgpowania administraryjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2018 r. pon.2096 ze zrn.), po rozpatrzeniu wniosku zlohonego przez uprawnionych do
adzialu we wsp6hrocie gruntowej wsi August6wka

orzekam

o nieustaletiuwykazu uprawnionych do udzialuwe wsp6lnocie gruntowej wsi August6wka, o
kt6rych mowa w art. 6:ust,2ustawy o zagospodarowaniu wspOlnot gruntowych.

Uzasadnienie

W terminie przewidzianyrct w art. 8a ustawy z dnia 29 czewvca 1969 r. o
zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. lJ. z 2016 r., poz. 708 ze zrn.) do
Kancelarii tut. Starostwa wpLyn4l wniosek os6b uprawnionych ; wydanie decyli
stwierdzaj4cel, 2e nieruchomo1( polo2ona we wsi August6wka, gm. Osieck, oznaczona w
ewidencji grunt6w jako dzialki ew. 407,408,784,785 z obr. August6wka stanowi Wsp6lnotg
Gruntow4 wsi August6wka oraz ustalenia wykazu uprawnionych.

Starosta Otwocki decyzj4 nr 1'63/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. ustalil ze nieruchomo66
ozrlaczorla jako dzialki ew. nr 407,408 z obr. August6wka stanowi wsp6lnotg gruntow4 wsi
August6wka.

Starosta Otrarocki podjat czynnoSci zmierzaj4ce do ustalenia os6b spebriaj4cych warunki
udzialu we wsp6brocie zgodnie z przepisani ustawy o ,ugospodarowaniu wsp6lnot
gruntowych. W tym celu dokonano badania i analizy dokumentagi geodezylnej od zal6herua
ewidencji grunt6w i budynk6w wsi August6wka, kt6ra znajduje sig w zasobie Starostwa
Powiatowego w Otwocku, kt6ra zawierainformacje o wla6cicielach i wladaj4cych.

Dokumentacja pochodzi z roku L963. W aktach tej dokumentacji znajduje sig wykaz
podmiot6w zawieraj4cy informacje o osobach wladaj4cych w6wczas gruntami wsi
August6wka. Z por6wnania wykazu z danymi altualnej ewidencji grunt6w wynika, Le
nast4pily istotre zmiany w strukturze wlasno6ci gt,rtli6*, kt6re byty na przestrzeni
kilkudziesigciu lat przedmiotem transakcji um6w sprzeda2y, darowizn lub-innych czynno6ci
prawnych. UpLy* czasu wskazuje te2nato,2ewielu wladaj4cych wskazanych w-dokumentacji
nie Zyi.. Wskazany uplyw czasrt i nastgpuj4ce zmiany wlaScicieli grunt6w utrudniaj4
rnoLhwo(C prawidlowego ustalenia, czy osoby wykazarte w badanych dokumentach sp"b,tiajj
wszelkie kryteria umo2liwiaj4ce :uzrrar:rie ich za udzialowc6w we wsp6lnocie gruntowq. W
szczeg6lno6ci zachodzi problem z ustaleniem, czy osoby wykazane w dokume"ta.ji faktyizrue
wewskazanym w art. 6 ustawy terminie ztejwsp6lnoty korzystaly.

W celu ustalenia powyAszych fakt6w Starosta Otwocki wezwal wnioskodawc6w do
przedstawienia listy uprawnionych. W wyznaczonyrn terminie jak r6wrieL do korlca
postgpowania nie wptyngly do Starosty Otwockiego Zadne informacje i dowody w tym
zakresie.

Wobec powy2szego Starosta nie mial mozliwo6ci wiarygodnego i popartego
wystatczai4cymi dowodami ustalenia os6b uprawnionych doudzialuwe wsp6lnocie.

Zgodnie z att. -1" 1. Wsp6lnotami gruntowymi podlegaj4cymi zagospodarowaniu w
trybie ina zasadach okre6lonych w ustawie s4 nieruchomo6ci roLre, le6ne oral ib""ury wodne:



-2-
' mieszczan_rolnik6w na wsp6ln 4 wlasno6(, wewania og6lowi, pewnej grupie lub niektorym
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p6lna wtasno6 lubwo6ci albo do

dqce we wsp6lnym uzytkowaniu na terenachoraz powiatu cieszyriskiego wojew6dztwa

notg gruntow4;
soby prawnej uprawnionych do udzialu we
t.'1.lub 2;

ospodarstw_o rolne uprawnionego do udzialu
6 ust. 1 lub 2;

e sig dowody, kt6re Swiadcz4:

udzialu 
.w 

e wsp 6lrocie gruntowej.
homo6ci spo6r6d nieruchomoSci, o kt6rych

uprawnionych do udzialu we wsp6lnocie
oheych przez nich posiadanych i wielko6ci

.:dt?l\ we wsp6trocie gruntowej
i budynk6w.

dzialu we wsp6Lrocie
o nieustaleniu wykazu

powania zostaly powiadomione o zebraniu
yznaczonym terminie osoby nie zglosily sig



ZuwagSrn powyilsze otzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. l27a.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. TJ. z 2017 r. poz. 1257) S 1. W trakcie biegu terminu do

wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej,kt6ry wydal decylg. S 2. Z dniem dorgczetia organowi administracji
publicznej o6wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze

stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Otrzvmuj4:
1. Shony postgpowania wedlug odrgbnegorczdzielnika w aktach sPrawy

Do wiadomo6ci:
1. W6jt Gminy Osieck

ul. Rynek 1, 08-445 Osieck
(z proibq o wywieszenie na tablicY

ogloszeir na okres 14 dni i odestanie 1 egz.) 2 egz.

2. Soltys wsi August6wka
Pani Sabina Nffot
(z proSbq o zapoznanie mieszkaic6w
w spos6b ntsyczajowo przyjgty w danej mieiscowoSci)

Zal4czniki:
-klauzula RODO


