
Starosta Brodnicki                                                               Brodnica, dnia 27  kwietnia 2020r.           

GG.6821.3.18.1.2016 

Decyzja 

Na podstawie art. 6a, art. 8e, art. 8 f ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016r. poz.703) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020r. poz. 256 z 

późn.zm.) Starosta Brodnicki 

orzeka 

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej Wspólnota wsi 

Mełno, oznaczonej działką nr 200 o pow. 0,2200 ha, nr 202 o pow. 0,2400 ha, 203 o pow. 

0,0500 ha oraz nr 206 o pow. 25,0300 ha, położonej we wsi Mełno gmina  Świedziebnia na 

podstawie art. 6a ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych 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 Brodnicki działając na podstawie 

art. 8c ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wydał informację Nr 

GG.6821.3.18/1.2016 z dnia 11 lipca 2018r. o możliwości składania wniosków przez osoby 

uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Wspólnota wsi Mełno,  oznaczonej działką 

nr 200 o pow. 0,2200 ha, nr 202 o pow. 0,2400 ha, 203 o pow. 0,0500 ha oraz nr 206 o pow. 

25,0300 ha, położonej we wsi Mełno gmina  Świedziebnia. Poinformowano, że zgłoszeń 

mogą dokonać osoby fizyczne albo firmy osób prawnych uprawnionych do udziału we 

wspólnocie gruntowej, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwalnie przez okres od 

dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty 

gruntowej. Termin składania wniosków upłynął w dniu 17 października 2019r.  

Wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2019r. Pani Janina Pankowska zgłosiła do Starosty 

Brodnickiego, że jest osobą uprawnioną do udziału we wspólnocie gruntowej Wspólnota wsi 



Mełno oznaczonej działką nr 200 o pow. 0,2200 ha, nr 202 o pow. 0,2400 ha, 203 o pow. 

0,0500 ha oraz nr 206 o pow. 25,0300 ha, położonej we wsi Mełno gmina  Świedziebnia. 

Pismem nr GG.6821.3.18.2016 z dnia 13 grudnia 2019 r. Starosta Brodnicki wystąpił do 

Wójta gminy Świedziebnia z prośbą o  udostępnienie  wszelkich materiałów będących w 

posiadaniu Gminy Świedziebnia  mających związek  z Wspólnotą wsi Mełno, a w 

szczególności informacji dotyczących uprawnionych do udziału we wspólnocie tj. osób, które 

faktycznie korzystały z tych wspólnot. W dniu 07 stycznia 2020r. pismem Nr 

ROL.6822.1.2020 Wójt Gminy Świedziebnia poinformował Starostę Brodnickiego, iż nie 

posiada żadnych dokumentów związanych ze Wspólnotą wsi Mełno. 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że dla gminy 

Świedziebnia nie prowadzono katastru nieruchomości. Najwcześniejsze zapisy w rejestrach 

ewidencji gruntów pochodzą z lat 60-tych ubiegłego stulecia. Analizując zapisy rejestrów  

ewidencji gruntów stwierdzono, że od roku 1967r. w rejestrach ewidencji gruntów 

prowadzonych dla wsi Mełno pod nr 63  jako władający działkami nr 200 o pow. 0,2200 ha, 

nr 202 o pow. 0,2400 ha, nr 203 o pow. 0,0500 ha oraz nr 206 o pow. 25,0300 ha  figurowała 

Wspólnota wsi Mełno. Dla przedmiotowych nieruchomości nie była założona księga 

wieczysta ani nie prowadzono zbioru dokumentów. Analizując zapisy rejestrów ewidencji 

gruntów prowadzonych dla wsi Mełno, gmina Świedziebnia nie stwierdzono, kto był 

uprawniony do udziału we Wspólnocie wsi Mełno. W rejestrach ewidencji gruntów nie 

znaleziono informacji dotyczących osób fizycznych lub prawnych uprawnionych do udziału 

we wspólnocie gruntowej jak i wielkości udziałów poszczególnych członków. Brak jest 

również jakichkolwiek dokumentów na podstawie, których można by takich wpisów dokonać. 

Ze względu na fakt, że Wspólnota wsi Mełno nie miała uregulowanego stanu prawnego nie 

ma możliwości ustalenia kto był jej członkiem, a tym bardziej kto obecnie jest uprawniony do 

udziału w niej. 

Pani Janina Pankowska pismem z dnia 14 kwietnia 2019r. zgłosiła Staroście Brodnickiemu, 

że jest osobą uprawnioną do udziału we wspólnocie gruntowej. W miejscu tym należy 

stwierdzić, że decyzja o ustaleniu wspólnot gruntowych nie dotyczy pojedynczych wniosków 

lecz wszystkich uprawnionych. Jeżeli więc nie wszyscy uprawnieni złożą wnioski Starosta 

wydaje  decyzje o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie. Ponadto na 

potwierdzenie korzystania ze wspólnoty nie zostały złożone rzez Panią Janinę Pankowską  

jakiekolwiek dokumenty, które można uznać za dowód w przedmiotowej sprawie.  

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że zebrany w prowadzonym postępowaniu 

materiał dowodowy nie pozwolił na ustalenie wszystkich uprawnionych do udziału we 

wspólnocie  gruntowej Wspólnota wsi Mełno oznaczonej działką nr 200 o pow. 0,2200 ha, nr 

202 o pow. 0,2400 ha, 203 o pow. 0,0500 ha oraz nr 206 o pow. 25,0300 ha, położonej we 

wsi Mełno, gmina Świedziebnia. 

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 dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 

2020 poz.65 z późn.zm), związane z realizacją własną zadań gminy. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji. 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 

pośrednictwem Starosty Brodnickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej 

decyzji. 

Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w urzędzie 

Gminy Świedziebnia, w Starostwie Powiatowym w Brodnicy oraz zostanie opublikowana  na 

stronach BIP urzędu Gminy Świedziebnia i Starostwa Powiatowego w Brodnicy. 

 

Otrzymują: 

1.Wójt Gminy Świedziebnia –  

   w celu wywieszenia na tablicy  

   ogłoszeń Urzędu Gminy oraz  

   zamieszczenia na stronach BIP  

   i potwierdzenia tego faktu na piśmie. 

2.aa/GS            

 

Do wiadomości:   

 

1.Według rozdzielniak.  
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