
                                                                                      Bełchatów, dnia 19 listopad 2019 r.
WS.680.5.2.2018

Decyzja

Na podstawie art. 8e w związku z art. 6a ust. 1, 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.703, z póź. zm.) oraz
art.  104 ustawy z  dnia  14  czerwca  1960 r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z póź. zm.)  

Starosta Bełchatowski orzeka:

o nieustaleniu na dzień 1 stycznia 2016 r. wykazu osób uprawnionych do udziału we
Wspólnocie Gruntowej wsi Trząs, stanowiącej działkę nr 604 o pow. 1,65 ha położoną
w obr. Trząs, gm. Kluki 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych, zwanej w dalszej treści decyzji „ustawą” ((t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.703, z póź.
zm.),  jeżeli  nie  jest  możliwe ustalenie  uprawnionych  do udziału  we wspólnocie  gruntowej,
o  których  mowa  w  art.  6  ust.  1  lub  2,  tj.  osób  fizycznych  lub  prawnych  posiadających
gospodarstwa rolne i  faktycznie korzystających ze wspólnoty w ciągu ostatniego roku przed
wejściem  w  życie  ustawy  lub  osób  uprawnionych  w  okolicznościach  przewidzianych
w ust. 2 art.  6 ustawy, to na podstawie art. 6a ust.1 pkt 1 ustawy, uprawnionymi do udziału
we wspólnocie gruntowej są osoby posiadające gospodarstwa rolne i nieprzerwanie w okresie od
1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystające ze wspólnoty gruntowej. Jeżeli
wspólnotą  gruntowa  są  lasy,  grunty  leśne  albo  nieużytki  przeznaczone  do  zalesienia,
uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania
na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej
wsi gospodarstwa rolne chyba, że przez okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2015 r. osoby
te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały (art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy).

Mając  na  względzie  powyższe  regulacje  prawne,  Starosta  Bełchatowski  działając  na
podstawie art. 8c ustawy, w dniu 12.09.2018 r. dokonał ogłoszenia o możliwości składania do
dnia 30 września 2019 r. wniosków przez osoby faktycznie korzystające w okresie od 1 stycznia
2006 r. do 31 grudnia 2015 r. z gruntów Wspólnoty Gruntowej wsi Trząs. Informacja podana do
publicznej  wiadomości  miała  na  celu  ustalenie  wykazu  uprawnionych  do  udziału  w  ww.
wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych posiadanych przez osoby uprawnione
i wielkości przysługujących im udziałów.

Z uwagi na fakt, iż we wskazanym terminie, tj. do dnia 30 września 2019 r. nie wpłynęły
do tut. Urzędu wnioski  o ustalenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Trząs,
zgodnie z art. 8e ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w przypadku gdy nie jest
możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art.
6a Starosta  wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie
gruntowej. 

Zgodnie  z  art.  8g  ust.  1  ustawy  o  zagospodarowaniu   wspólnot  gruntowych
w przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie
gruntowej o której mowa w art. 8e, gmina może nieodpłatnie nabyć na własność nieruchomości
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa na cele, o których mowa



w art. 24 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 2204 ze zm.)

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej  decyzji  przysługuje  stronom prawo wniesienia  odwołania  do  Wojewody
Łódzkiego  za  pośrednictwem  Starosty  Bełchatowskiego  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej
doręczenia.

Decyzja niniejsza, zgodnie z art. 8f ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych podlega
podaniu  do  publicznej  wiadomości  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  w  danej  miejscowości,
wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  Kluki,  Starostwa  Powiatowego
w  Bełchatowie  na  okres  14  dni.  Ponadto  zostanie  opublikowana  Biuletynie  Informacji
Publicznej Powiatu Bełchatowskiego. Po tym terminie uważa się ją za doręczoną wszystkim
zainteresowanym. 

Otrzymują:
1.         Urząd Gminy w Klukach – 2 egz. (celem wywieszenia na tablicy
            ogłoszeń Urzędu Gminy w Klukach na okres 14 dni))
2.         Sołtys wsi Trząs – 2 egz. (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 
            wsi Trząs na okres 14 dni)
3.         a/a 2 egz. (w tym jeden egz. celem wywieszenia na tablicy
            ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na 14 dni)

UWAGA! Po podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń niniejszej
decyzji  na  okres  14  dni  wnosi  się  o  niezwłoczny  zwrot  1  egz.  decyzji  do  tutejszego  Urzędu
(Starostwo Powiatowe w Bełchatowie ul. Pabianicka 17/19) wraz z naniesioną adnotacją (sołtysa
lub gminy) na decyzji o okresie publicznego wywieszenia.




