STAROSTA OTWOCKI
Otrarock, dnia 6 grudnia 2018 r.
GN.6821.3.7.2018,MT

DECYZIA NR 162/2018
Na podstawie art. B ust. 1, w zwiqzku z art.'l ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 t. o zagospodarowaniu
wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2076 t. poz.703), oraz art.704 ustawy z dnia14 czerwca1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 20'18 r. po2.2096 z p62n. zrn.) po rozpatrzeniu wniosku W6jta
Gminy Celestyn6w
Starosta Otwocki

1.

Ustal4 2e nieruchomo6t polo2ona w miejscowo6ci Tabor, gmina Celestyn6w, oznaczona w ewidencji grunt6w
jako dzialki nr: 50, 133,134,'I.,66, 239, 277, 287, 296, 306,501, 509, 703,720,728,736,744,755 obr. 13 -Tabor,
stanowi mienie gromadzkie wtrybie art.8 ust. 1,, w zwi4zku zart. 1 ust.2 ustawy zdnia 29czerwca 1963r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych.
oraz stwierdza,2e

2.

J.

Decyzjg niniejsz4 podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo ptzyjgty w danej miejscowo5ci oraz oglasza
wywieszaj4c w U.rzgdzie Gminy Celestyn6w oraz w Starostwie Powiatowym w Otwocku na okres 14 dni, a
tak2e zamieszcza sie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu orazw prasie lokalnej.
Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nast4pi na zlecenie i koszt wnioskodawcy.

Uzasadnienie

W dniu 1 marca 2018 r. do Kancelarii tut. Starostwa wplyn4l wniosek W6jta Gminy Celestyn6w w sprawie
wydania decyzji w trybie art.8 ust. l ustawy z dnia29czerwca7963r. ozagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych
ustalaj4cej, 2e dzialkiozrraczone numerami: 60 o pow. 0,43ha,133 o pow. 0,69!rta,134 o pow. 0,01 ha, 166 o pow. 0,63}.a,
239 o pow.1.,68ha,277 o pow.0,07 ha,287 o pow.0,"l7 ha,296 o pow,0,07 ha,306 o pow. 0,10 ha, 501 o pow. 0,22ha,509
o pow. 0,0973ha,703 o pow.0,32ha,72O o pow.0,04 ha, 728 o pow.0,27 ha,736 o pow.0,05 ha, 7M o pow.0,15 hd, 755 o
pow.0,07 ha obr. 13 Tabor stanowi rnienie gromadzkie.

Zawiadomieniem

z dnia 5

listopada 2018 r. Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawcg o wszczgciu

postgpowania w sprawie wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

W wyniku rozpatrzenia wniosku oraz analizy zgromadzonych dokument6w Starosta Otwocki, wykonujqcy
zadanie z zakresu administracji rz4dowej, zwa2yl co nastgpuje.

Wedlug zapisu ewidencji grunt6w i budynk6w w chwili zlo2enia przez gming przedmiotowego wniosku dla
dzialek: 60, 133, 134, 1.66, 239, 277, 287, 296, 306, 507, 509, 703, 720, 728, 736, 744, 755 obr. 13 Tabor figurowal wpis
wlasno6ci Skarbu Paristwa. Na podstawie informacji uzyskanej z tut. \Nydzialu Geodezji i Kartografii o braku podstawy
wpisu wlasno5ci Skarbu Paristwa zlo2ono wniosek o wykre6lanie wpis6w bezpodstawnych dla dzialek objgtych
wnioskiem o wydanie decyzjt o mieniu grornadzkirn. W dniu 37 pa2dziernika 2018 r. zostala zatwierdzona zmiana w
zapisie operatu ewidencyjnego na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 42/20'18 z dnia 3 wrzelnia 2018r.na
podstawie kt6rej w ewidencji figuruje wpis Gminy Celestyn6w jako wladajEcego. Zapis uzytku gruntowego drogowego
nie ulegl zmianie
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy

z dnia 29 czerwca 7963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst
201.6 r. poz.7O3) -zagospodarowaniu podlegaj4 w trybie i na zasadach okre6lonych wustawie
nieruchomo6ci rolne, le6ne i obszary wodne, stanowi4ce mienie gromadzkie w rozumieniu przepis6w o zarz4dzie takim
mieniem, jezeli przed dniem wej6cia w zycie tej ustawy byly faktycznie u2ytkowane wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi.

jedn. Dz. U.

z

Przynale2noii ww. nieruchomo3ci do mienia gromadzkiego przed 1954 r. potwierdzaj4 o6wiadczenia
najstarszych mieszkaric6w wsi Tabor dol4czone do wniosku W6jta Gminy Celestyn6w, zkt6rych wynika, 2e dzialkibyly
uzytkowane wsp6lnie przez mieszkaric6w wsi jako drogi.
Biorqc pod uwage najstarsze zapisy rejestru grunt6w z roku7963 dzialki stanowily drogi.

Z

przepisu art.

1 ust. 2 uzwg wynika, ze definicji mienia

gromadzkiego, kt6rego dotyczy ustawa

o

zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych, nale2y poszukiwai w przepisach rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 29
listopada 7962 r. w sprawie zarzqdr mieniem gromadzkim oraz trybu )ego zbywarr,a (Dz. U. z 1962 r. nr @, poz. 303 z
p62n. zm.). Stosownie do S 1 ust. 1 ww. Rozporzqdzenia Rady Ministr6w przez pojgcie mienia gromadzkiego rozumiet
nale2y mienie, kt6re do dnia wej6cia w 2ycie ustawy z dnia 25 wrzeSnia 1954 r. o reformie podzialu administracyjnego
wsi i powolaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. m 43, poz.191) stanowilo maj4tek dawnych gromad jako majqtek
gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa majqtkowe, a przez dawne gromady rozumiei naleLy gromady istniejEce do
cinia wej6cia w 2ycie wskazanej ustawy 225 wrzeSnia 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 czerwca207L r., sygn. akt II

osK

738110).

Przepis art. 3 uzwg stanowi,

2e nie zalicza sig do wsp6lnot

gruntowych nieruchomo$ci lub ich

czgdci,

okre6lone w art. 1 ust. 1, je2eli przed dniem wyj6cia w 2ycie ustawy zostaly prawnie lub faktycznie przekazane na cele
publiczne lub spoleczne.
Dla ustalenia, czy dana nieruchomo5i stanowi mienie gromadzkie istotne znaczenie ma okolicznofi( czy taka
nieruchomoS( naleiala do gromad istniej4cych w okresie od 1933 r. do 1954 r. oraz czy przed dniem 5 lipca"I963 r. byla
faktycznie uzytkowana wsp6lnie przezmieszkaric6w wsi. Mienie gromadzkie slu2ylo i czgsto nadalsltLy, potrzebom
og6lu mieszkaric6w dawnej gromady, ale u2ytek ten ma charakter spoleczny. Mieniem takim s4 w6jt6wki, kowal6wki,
dzialki szkolne, place publiczne, piaskownie, cmentarzyska, drogi dojazdowe do p6l i domostw itp. (podobnie: wyrok
WSA w Kielcach z dria A marca 2013 r./ sygn. akt II SA/ Ke 77 /"13).
Z powylszych ustaleri wynika, 2e nieruchomo6t polo2ona w miejscowo5ci Tabor, gmina Celestyn6w,
oznaczona w ewidencji grunt6w jako dzialki nr : 60 o pow. 0,43 !rra, 133 o pow. 0,69 ha, 134 o pow. 0,01 ha, 166 o pow.

0,63ha,239opow.1,68ha,277opow.0,07ha,287opow.0,17ha,296opow.0,07ha,306opow.0,10ha,501

opow.

0,22ha,509 o pow, 0,0913 ha, 703 o pow. 0,32ha,720 o pow.0,04 ha, 728 o pow. 0,21' ha,736 o pow.0,05 ha, 7M o pow.
0,15 ha, 755 o pow. 0,07 ha obr.13 Tabor sluzyla celom publicz^ym, a zatem stanowila maj4tek gromadzki, kt6ry
nastgpnie na mocy art. 98 ust. 2 tstawy z dnia 25 stycznia 1.958 r . o radach narodowych (tekst jedn. Dz. U . z 1975 r. nr 26
poz.139 zp62n. zm.) stal sig mieniem gminnym.
Zgodnie z art.8 uzwg starosta wydaje decyzjg o ustaleniu, kt6re spo5r6d nieruchomo6ci, o kt6rych mowa w art.
1 ust. 2 i 3, stanowi4 mienie gromadzkie. Decyzjg o ustaleniu, kt6re nieruchomo6ci stanowi4 mienie groYnadzkie, podaje
sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo przyjety w danej miejscowoSci oraz oglasza wywieszaj4c w wzgdzie grniny
oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a takLe zamieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy
i powiatu orazw prasie lokalnej.
Z uwagi na powy2,sze nalezalo orzec jak w sentencjr.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody Mazowieckiego,

za

po6rednictwem Starosty Otwockiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgo dnie z tr eSciE art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania a dministrac yjne go :
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 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia o zrzeczeritt sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlo2enia
do odwolania sig ani skargi do sqdu administr
Zgodnie z treici4 art.136 ustawy
g 1. Organ odwolawczy moLe
uzupelnienia dowod6w i material6w w spra
decyzjg.

rmsracyJnego:

htb z urzgdu dodatkowe postgpowanie w celu
tego postgpowania organowi, kt6ry wydal

lo
/tt

(J/
Otrzvmui4:
1. W6it Gminy Celesfyn6w
ul. Regucka 3, 05-430 Celestyn6w

2.

(dorgczenie przez e- PUAP)
aa,

