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OECYZJA

Na podstawie art. 8 Ust. 1'i 6 oraz art' 8m W związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.

o zagospoda rowa niu wspólnot gruntowych (tekst ]edn' Dz'U. z Ż01'6 r. poz. 703) oraz art. 104 i

ai-i. 107 ustawy z ćlnia i4 czei'wca i960 r. Kodeks postępowai-]ia adlni|listia.yjllego (teksi jerjrl' Dz.tJ.

z Ż01'6 r., paz' 23 ze zm')

orzekam

o ustaleniu, iż działki oznaczone W rejestrŻe ewidencji gruntów i budynków nUmerami: 29 o pow'

0,13 ha, 30 o pow. 0,17 ha, 38 o pow. 0,42 ha, 7L o pow. 0,42 ha, 72 o pow 0,66 ha, 168 o pow

a,Ż6 rla, L7B i.' pLlw. O,35 ha, i93 o pow. C,25 ha' 3i3 u puw' 0,i2 la, j89ii o pow. 0'5993 ira

położone w obrębie Przyłuski gm' Sadkowice, stanowia mlenie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Sadkowice Wszczęte zostało postępowanie administracyjne mające

na ce|u ustalenie, czy działki połoŹone w obrębie Przyłuski gm.Sadkowice oznaczone numerami: 29

o pow. 0,13 ha, 30 o pow. A,I7 ha, 38 o pow. 0,42 ha, 71 o pow. 0,42 ha, 72 o pow. 0,66 ha, 168 o

pow. 0,26 ha, 178 o pow. 0,35 ha, 193 o pow, 0,25 ha, 313 o pow. 0,12 ha, 3a9/t o pow. 0,5993 ha

stanowią mienie gminne na podstaWie art. 8 ust. 1 ustaWy z dnia 29 czerwca 1963 r.

o zagospoda rowa niu wspólnot gruntowych (tekst '!edn. Dz'U. z 201'6 r' poz' 703).

Zgodnie z art. 8 ust' 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r' o zagospoda rowa niu wspólnot

gruntowych (tj' Dz.U' z ŻoL6(,poz.\69zpóźn, zm.), starosta Ustala, stosownie do przepisóW art. 1,

które nieruchomości stanowią Wspó|notę gruntową bądź mienie gromadzkie. Jak przyjmuje się

W orzecznictwie, decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący W dacie Wejścia

W życie UstaWy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Z tego względu decyzja ma charakter deklaratoryjny, co

oznacza, że rozstrzy8nięcle wydane w tryble art' 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny

nieruchomości ]stniejący w dniu wejścia W życie ustawy (wyrok NSA z dnia Ż2'09'L995 r' SA/Kr

Ż7I7/94, oNsA 4/96 poz. 157)'

Ustawa o zagospoda rowaniu Wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r', dokładnie

okreś|iła, jakie mienie stanoWią wspólnoty gruntowe, zaś pozostałe mienie służące do użytku

wspólnego stanowi mienje gromadzkie, które w dalszym cią8u było mieniem państwowym.

W wyniku badania dokumentacji archiwalnej Ustalono' Źe działki objęte WnioSkiem

w operacie ewicielrcji Biuł']iow i budynków obręl_lu Przyiuski założan,1in w 1963 i', wpisał-le zostały,

jako grunty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział l(omunikacji - użytek droga' Zaś obecny

zapis W operacie ewidencji gruntóW i budynków w stosunku do powyższych duiałek to posiadanie

Skarbu Państwa w zarządzle Gminy sadkowice.
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W dniU 18 października 2016 r. W siedzibie starostwa Powiatowego przeprowadzona została
ioZpraVva a,1ministracyjna doiycŻąca ijstalenia stanu fakty.cznego na gi-uncie.

Na rozprawę stawiły się osoby prawidłowo Wezwane zawiadomieniem Z dnia 4 października
2016 r. W tokU przeprowadŻonej rozprawy dotyczącej ustalenia stanu władania oraz ustalenia
pochodzenia nieruchomości przed 1963 r' - Pan Władysław 5jkora (lat 79) i Pan Tadeusz Pasiński (lat
81) - od urodzenia mieszkańcy wsi Przyłuski oświadczyli, że WsŻystkie <Jziałki będące prZedmiotem
niniejszego postępowania, istniały od zawsze, odkąd 5ięgają pamięcią, były drogami
ogó|nodostępn1,m i oraz służ'7ł1, i służą nadaI rnieszkańcorn wsi Przr7łuski, jako dojazd do gospodarst\,^/

Wlejskich, pól uprawnych, łąk ipastwisk' Wszystkie przedmiotowe działki były isą obecnie drogami
gruntowymi, nieutwardzonymi z Wyjątkiem działki nr I78, która jest Utwardzona tłuczniem' Pani
Bożena Grochal (sołtys Wsi Przyłuski), która także była obecna na rozpraWie' potwierdziła zeznania
świadków na podstawie przekazów zasłyszanych od rodziców idziadków, iż przedmiotowe działki nie
stanowiły własności osób fizycznych i Użytkowane były wspólnie przez mieszkańców wsi Przyłuski,
stanowiły istanowią nadaI drogi ogóinodostępne, dojazdowe do pól uprawnych, łąk izabudowań.

stronom postępowania nie jest Wiadomo, że w/w działki posiadają księgi Wieczyste, zbiory
dokumentów iże toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe dot. regulacji stanu prawnego
tych działek.

W trakcie roZpraWy Pani A8ata Ma8iera - przedstaWiciel UrzędU Gminy' posiadająca
petnomocnictwo Wó]ta Gminy Sadkowice Ż dn'la 17 'L0 'Ż016 r. (znak pisma o r.0771.50.2016),
oświadczyła, że działkom będącym przedmiotem postępowania nie nac]ano kategorii dróg gminnych
na pocistawie przepisów ustaWy o cJrogach publicznych.

Na terenie byłego l(rólestwa Polskiego ad 1934 r., istniały gromady, które miały swÓj
majątek. Majątek ten stanowiło właśnie mienje słuŹące celom publicznym,.1ak wyżej wymienione
Brunty zajęte pod drogi, place targowe, grunty karczmarskie czy sołtysowskie, przy czym należy
zazłaczyĆ, że dla 8runtó''/.' tych nie było urządzonych l(siąg ,'vieczystych. stcSoWnie do Rozporządzcnia
lll M inistra spraw Wewnętrznych z d n ia 2 sierpn ia 1-934 l., w sprawie wyko na nia ustawy o częściowej
Żmianie usti"oju samorządu iei-yiorjaInego (DŻ.U' Z 193-i r' iJr 7i, poŻ.688), dotychczasovvy majątek
gromad stał się mieniem gminnym, czyliw daIszym ciągu mieniem samorządu terytorialnego'

stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 19so r., o terenowych organach jednolitej
Władzy państwowej (DZ'U. z L95o r', Nr 14, poz' 13o) majątek organóW samorządowych stał się
Ż mocy prawa majątkiem państwowym. stąd też, od tej daty to skarb Państwa stał się właścicielem
w/w działek. Z mocy zaś art. 7 ust. 1 ustaWy z dnia 10 maja 1990 r', przepisy Wprowadzające ustawę
o sarno'ządzie Lervtor'aIn\',rn i ust3wę o pre.o\Y'];],.3ch s..no|.7;do\Y\,ich {Dz'U' z !990 r', N]r 32, poz.
191- z 9óźn' zm.) mienie gminne stało się własnością gminY na t€renie, której ]'est położone.

W dniu 5 |ipca 1963 r., nieruchomości te stanoWiły mienie gromadzkie W rozumieniu
przepisóW Ustawy o zagospoda rowa n iU Wspólnot gruntowych. Zgodnie z przepisami art. 3 ustawy
o zagospodarowa njU wspólnot gruntowych, nie zaIicza się do wspólnot gruntowych nieruchomosci
lub ich części, (''.) jeżeli przed dniem wejścia w Źycie Ustawy zostały prawnie lub faktycznie
przekazane na cele publiczne Iub społeczne'

Jak ustalono, W trakcie prowadzonego postępoWania, zebrane materiały archiwalne
iświadkowie potwierdzają, że nieruchomości objęte wnioskiem przed dniem Wejścia W życie ustawy
z dnia Ż9 czerwca 1963 r. o zagos poda rowa n iu wspó|not gruntowych, były faktycznie użytkowane
wspólnie przez mieszkańcóW Wsi, jako drogi. Wobec powyższego naIeży stwierdzić, że zostały
spelnione przeslanki do uznania przedmiotowych nieruchorności za mienie gminne, jako rnające
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charakterużytecznościpublicznejprzed1963r.użytkowanychprzezmieszkańcówWsiPrŻyłuskigm.
Sad kowice.

PrzedWydai-r;enininiejszejljecyZji,StronyZostałypowiadomioneonroŹiiwościZapoznaniasię
iWypowiedZenia,codozebranychdowodówimateriałóWorazzgłaszaniażądańwsprawie,
stosown;e do art. 10 |(odeksu posiępowania ad ministracyjnego' UWag ani wniosków nie zgłoszono.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji'

zgodnie z art' 8 ust. 6 cyt. ustawy o zagospoda rowaniu wspólnot gruntowych' decyzja

pod|ega podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty W danej miejscowości oraz ogłasza

,lyYu;ieszając w urzędzie grniny oraz \^', starostwie powiatouJym na ok!"es 14 dni, e także zarnieszcza się

w Biuletynie lnformacji Publicznei gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej

odniniejszejdecyzjisłużystronieprawoWniesieniaodwołaniadoWojewodyŁódz|<iegoza
pośrednictwem starosty RaWskiego W terminie 14 dni od daty otrzymania'

Otrzvmuia:
1) Wójt Gminy 5ad kowice,

T

2) tJrząd Gminv Sadkowice
(."|"' zamieszczenia na olres 14 dni na tablicv oqłoszeń oraz w Biuletvnie lnformacil Pub|icznei

3) Sołtys wsi Przyłuski - Pani Bożena Grochal
(ceIem wywieszenia na tabIicy ogłoszeń na

informacji o okresie wywieszenia)
4) Ewidencja gruntóW i budynków w/m

5) a/a

okres 14 dni' po tym czasie prosimy o przesłanie

S/^Q</*ł'/ :la/ Ę
'".\ i
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