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Na podstawje art. 8 ust. 1i6 oraz art' 8m W związku z art. 1Ustawy zdnia?9 czerwca 1963 r.

o zagospoda rowa niu wspólnot 8runtowych (tekst jedn' Dz'l). z Ż016 r. poz. 7O3) oraz art' 104 i

art. 1o7 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admin istracyjnego (tekst jedn, Dz'U.

z 2016 r ., poz. 23 ze zm.)

orzekam

o ustaleniu, iż działka oznaczona W rejestrze ewidencji 8rUntóW i budynków nUmerem 78 o pow.

o,77 ha położona w obrębie Bujały gm' sadkowice, stanowi mienle Emlnne.

UZASADNIENiE

Na wniosek Wójta Gminy Sadkowice WSZcZęte zostało postępowanie administracyjne mające

na celu ustalenie' czy działka położona W obrębie Bujały gm. sadkowice oznaczona numerem 78

o paw. 0,77 ha stanowi mienie gminne na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.

o zagospoda rowa niU Wspó|not gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.poz'703\'

złodnie Ż art' 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r' o zagospoda rowa niu wspóinot

gruntowych (tj' Dz.U. z 20]5r'poz. 1'69 zpoźn' zm'),starosta ustala' stosownie do przepisów art' 1,

które nieruchomości stanow!ą Wspólnotę gruntową bądŹ mienie gromadzkie.Jak przyjmuje się

W orzecznictwie, decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości lstniejący w dacie wejścia

W życie ustawy tj' W dniu 5 |ipca 1963 r' Z tego względu decyŻja ma charakter deklaratoryjny' co

oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust' 1 poświadcza jedynie stan prawny

nleruchomości istniejący w dniu wejścia W życie ustawy (Wyrol( NsA Z dnia 22.09.1995 r. SA/1(r

27L7194, oNsA 4/96 poz. L57).

UstaWa o zagospoda rowaniu Wspó|not Bruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r', dokładnie

określiła, jakie mienie stanowią wspólnoty 8runtowe, Zaś poZoStałe mienie służące do użytku

wspólnego stanowi mienie gromadzkie, które w dalszym ciągu było mieniem państwowym'

W wyniku badania dokumentacji archiwalnej ustalono, że działka objęta wnioskiem

W operacje ewidencji 8rUntÓW i budynkóW oŁJrębu BU]ały założonym w 1964 r', Wpisana Została, jako

grunty PrezydiUm Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji - użytek drola. Zaś obecny zapis

W operacie ewidencji gruntóW i budynków w stosunku do tej działek to posiadanie skarbu Państwa

w zarządzie Gminy Sad kowice.

W dniu 26 października 2016 r. W siedzibie Starostwa Powiatowego przeprowadzona zoŚtała

rozpraWa administracyjna dotycząca ustalenia stanu faktycznego na gruncie.

iia roz5.lrawę siawiły się rlsoby prawicitowU Wezwaile zawiariolll ietliem z unia i4 paźdŻiernii(.]

2016 r. W toku przeprowadZonej roZpraWy dotyczącej ustaIenia Stanu Władania oraz ustalenia
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pochodzenia nieruchomości przed 1963 r' _ Pan .]ózef Marczak (|at 80) i Pan Eugeniusz Wiśniewski

(lat 70) - od urodzenia mieszkańcy W5i Bujały oświadczyli, że działka będąca przedmiotem niniejsze8o

postępowania, istniała od zawsze, odkąd sięgają pamlęcią, była drogą ogólnodostępną oraz słuŹyła

i służy nadal mieszkańcom wsi Bujały i Rokitnica - Kąty'.iako dojazd do pól uprawnych. DZiałka ta była

i jest obecnie drogą gruntową' stanowi głóWny dojazd do WSi Rokitnica _ Kąty' Pan Dariusz

Wiśniewski (sottys Wsi Bujały), który także był obecny na rozprawie, potwierdził zeznania świadków

na podstaWie przekazów zasłyszanych od rodZicóW idziadków, iż przedmiotowa działka nie stanoWiła

własności osób fizycznych iużytkowana była wspólnie przez mieszkańców wsi Bujały, stanowiła

i stanowi nadal drogę ogólnodostępną, dojazdową do pól uprawnych'

Stronom postępowania nie jest Wiadomo, że w/w działka posiada kslęgę Wieczystą, zbiór

dokumentów iże toczy się postępowanie administracyjne Iub sądowe dot' re8ulacji stanu prawnego

tych działek.

W trak.ie !'oZpraw)/ Pani A8ata Magieł'a przedstar.rlicie| !rzędl-l Gminr/, pos!adająca

pełnomocnictwo Wójta Gminy Sadkowice Z dnia 25'10.2o16 r. (znak pisma or.0771.52 '2016),

oświadczyła, że działce będącej przedmiotem postępowania nie nadano kategorii dróg gminnych na

podstaWie przepisów ustawy o drogach publicznych'

Na terenie byłego Królestwa PolSkiego od 1934 r.' istniały gromady, które miały swój

majątek. Majątek ten stanowiło właśnie mienie służące celom pub|lcznym, jak wyżej Wymienione

gruniv zajęte pod drogi, place targowe, grunty karczmarskie czv sołtvsowskie, przv czym na1eży

zaznaczyć, że dla gruntów tych nie było urządzonych ksiąg wieczystych. stosownie do RoŻporządŻenia

lll Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1934 r', W sprawie wykonania Ustawy o częściowej

zmianie ustroju samorządu terytorjaInego (Dz'U. z 1934 r' Nr 71, poz. 688), dotychczasowy majątek

gromad stał slę mieniem gminnym, czyli w dalszym ciągu mieniem samorządu terYtorialnego.

stosownie do art, 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1.950 r., o terenowych organach jednolitej

WładŻy państvJcwei (Dz.U. z 1950 |., Nr 14, poz' 130) majątek organów samorządowych stał siq

z mocy prawa majątkiem państwowym. Stąd też, od tej daty to skarb Państwa stał się właścicielem

w/w działek. Z mocy zas art' 7 ust' 1 UstaWy z dnia 10 maja 1990 r., przepisy WprowadZające Ustawę

o samorządzie terytorialnym i Ustawę o pracownikach samorządowych (DZ'U. z 1990 r', Nr 32, poz'

L9I z póżn. zm ' ) m ie nie gm inne stało się Własnością gminy na terenie, której jest położone.

Wdniu5lipca1963r.,nieruchomościtestanowiłymieniegromadzkiewrozumieniu
przepisów ustawy o zagospoda rowa niu wspólnot gruntowych. Zgodnie z prŻepisami art' 3 ustawy o

zagospoda rowaniu wspólnot gruntowych, nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości Iub

ich części, (.'') jeŹeli przed dniem Wejścia W życie ustawy zostały prawnie lub faktycznie przekazane na

ceIe pubIiczne lub społeczne'

]ak ustalono, w trakcie prowadzonego postępowania, Zebrane materiały archiwalne

iświadkowie potwierdzają, że nieruchomość objęta Wnioskiem przed dniem wejścia w Źycie ustawy

zdnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowa niu wspólnot gruntowych, była faktycznie uŹytkowana

wspo|nie p!"zez mleszkańców wsi, jako dt"oga. Wobec powyzszego na|ezy stwie!'dzic, że ZostalY

spełnione przesłanki do uznania przedmiotowej nierUchomości za mienie gminne, jako mające

charakter użyteczności publiczne.i przed 1963 r. użytkowanych przez mieszkańców Wsi Bujały gm'

Sadkowice.
Przedwydaniemniniejszejdecyzji,stronyZostałypowiadomioneomożliwościZapoznaniasię

i Wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań W spraWie,

stosownie do art. 10 KorJeksu postępowania administracvjnego' UWag ani wniosków nie zgłoszono'

Biorąc powyżsŻe pod uwagę orzeczono jak W sentencji'
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Zgodnie z art' 8 ust.6 cyt. Ustawy o zagospoda rowa niu Wspólnot gruntowych, decyzja

podlega podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty W danej miejscowości oraz ogłasza

Wywieszając W urzędzie gminy oraz W starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszcza się

w Biuletynie lnformacji Publicznei gminy i powiatu oraz w prasie lokalnei.

od niniejszej decyzji służy stronie prawo Wniesienia odwołania do Wojewody Łódzi.iego

za pośrednictwem starosty Rawskiego W terminie 14 dni od daty otrzymania.

)(.

Otrzvmuia:
1) Wóit GminV sad kowice;
2) Urząd Gminy Sadkowice;

(celem zamieszczenia na okres 14 dni na tabIicy ogtoszeń oraz W Biuletynie lnformac.ii Publicznej
i_I_-*_^rlUmini, po iy'm CZa5jts pio5iiiiY U Pi.f )jdiije j iivl ''loLlI wYWlE)/ęllld/,

3) sołtys Wsi Bujały _ Dariusz Wiśniewski
(ceIem wywieszenia na tabIicy ogłoszeń na okres 14 dni, po tym czasie proslmy o przesłanie

informacji o okresie wywieszenla);
4) EWidencja gruntóW i budynków w/m;
s) a/a,
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