STAROSTA
AUGUSTOWSKI
Augustów, dnia 11.07.2019 r.
GK.6622.1.2016.MB

DECYZJA
Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4 oraz 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 i art.
107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U.
z 2017r.,poz.1257)
orzeka się
ustalić, że nieruchomość położona w obrębie Wyżarne, oznaczona nr ewid. 19, 27 i 41
o łącznej pow. 14,6750 ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Wyżarne.
UZASADNIENIE
Wnioskami z dnia 05.08.2016 r. B. D., S. S., D. M. i E. B. wystąpili do Starosty
Augustowskiego o ustalenie uprawnień we Wspólnocie Gruntowej Wsi Wyżarne.
Rozpatrując niniejszą sprawę ustalono, iż w ewidencji gruntów i budynków w obrębie
Wyżarne figuruje nieruchomość zapisana na Wspólnotę wsi Wojciech, jednakże brak jest do
tej nieruchomości decyzji ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę, ani też
decyzji ustalającej wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykaz
obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im
udziałów we wspólnocie gruntowej. Po dokonaniu analizy materiałów archiwalnych tut.
urzędu stwierdzono, że w protokole ustalenia stanu władania gruntami na obszarze wsi
Wyżarne gromady Lipsk powiatu Dąbrowa Białostocka województwa Białostockiego z dnia
16.03.1962 r. na zebraniu zainteresowanych użytkowników i właścicieli gruntów na obszarze
wsi Wyżarne, została zapisana jako podmiot władający do działek oznaczonych nr 19, 27 i 41
wspólnota wsi Wyżarne.
Zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią
wspólnotę gruntową. Na podstawie art. 8b ww. ustawy decyzja o ustaleniu, które
nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz Urzędu
Miejskiego w Lipsku na okres 14 dni. Po upływie tego okresu, decyzję uważa się za
doręczoną.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego
za pośrednictwem Starosty Augustowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec tutejszego organu. Z dniem doręczenia Staroście Augustowskiemu
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oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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