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DECYZJA

NapodstaWieart'8ust'Ii6orazart.8mWzwiązkuzart. 1Ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.

o zagospoda rowaniU Wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art' 1o4 i

art. 1o7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r' Kodeks postępowania ad ministracyjnego {tekst jedn' Dz'U'

2 2016 r., poz.23 ze zm.)

orzekam

o usta|eniu, iŹ działkl oznaczone W rejestrze ewidencji gruntóW ibudynków numerami: 50 o pow.

0,11 ha, 3oo o pow, 0,04 ha,31-Z o pw. 0,14 ha, 334 o pow. 0,41 ha, 335 o pow. 1,32 ha, 246 o pow.

o,03 ha, 255 o pow. 0,35 ha połoŹone w obrębie Pilawy gm. sadkowice, stanowia mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na Wniosek Wójta Gminy 5adkowice Wszczęte zostało postępowanie administracyjne mające

na celu ustalenie, czy działki położone w obrębie Pilawy gm' sadkowice oznaczone numerami: 50 o

pow. 0,11 ha, 300 o pow. O,O4 ha, 3L2 o pw. 0,14 ha, 334 o pow. 0,41 ha, 335 o pow. 1,32 ha,246 o

pow. 0,03 ha, 255 o pow. 0,35 ha stanowią mienie gminne na podstawie art. 8 Ust' 1 ustawy z dn'la 29

czerwca 1963 r. o zagospodarowa nlu WspóInot gruntowych (tekst jedn' DŻ.u' Z 2016 r' poz. 703).

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

gruntowych (tj' Dz.U' z Ż01-6 r' poz. 169 z późn' zm'), starosta ustala, stosownie do przepisóW art. 1,

które nieruchomości stanowją Wspólnotę 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 |ipca 1963 r. Z tego względu decyzja ma charakter deklaratoryjny, co

oznacza, Że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust' 1 poświadcza jedynie stan prawn'y-

nieruchomości istniejący w dniu wejścia W życie ustawy (wyrok NSA z dnia ŻŻ.09.L995 r. SA/Kr

2717/94, oNSA 4/96 poz. L57).

UstaWa o zagospoda rowaniU Wspó|not gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r', dokładnie

określiła, jakie mienie stanowią wspó|noty gruntowe, zaś pozostałe mienie służące do użytku

wspó|nego stanowi mienie gromadzkie' które w dalszym ciągu było mieniem państwowym'

W wyniku badania dokumentacji archiwalnej L]stalono, że działki objęte Wnioskiem tj. działka

nr 300, 312, 334,335 Woperacie ewidencji gruntóW i budynków założonym w 1965 r., Wpi5ane

zostały,.jako grunty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziat Komunikacji - użytek droga.

Działki te od założenia ewidencji gruntóW znajdowały się w obrębie Rzymiec' jako działki (drogi) o

numerach 4,26,38 iczęść działki 39. Zaś obecny Zapis Woperacie ewidencji gruntów ibudynków

W stosunkU do powyższych dŻiałek to posiadanie Skarbu Państwa w zarządzie Gminy sadkowice.

Natomiast działki oznaczone numerami: Ż46 i 255 od założenia ewidencji Wpisane byłV pod pozycją
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rejestrową Grunty Gromadzkie. obecny zapis W ewidencji gruntóW i budynków dla tych działek to
posiadan;e samoisT're - Mienie Gminne.

W dniu 18 października 2016 r' W siedzibie Starostwa Powiatowego prŻeprowadzona Została

rozprawa administracyjna dotycząca usta|enia stanU faktycznego na gruncie'

Na rozprawę stawiły się osoby prawidłowo Wezwane zawladomieniem z dnia 4 października

2016 r. W toku przeprowadzonej rozpraWy dotyczącej ustaIenia stanu Władania oraz ustaIenia

pochodzenia nieruchomości przed 1963 r' _ Pan Włodzimierz Deligo (|at 68) i Pan Stanisław Nogański

(75) - mieszkańcy Wsi PiIaWy ośWiadczyli, że wszystkie działki będące przedmiotem niniejszego

postępowania (z wyjątkiem działki nr 246 i 255), istniały od Żawsze, odkąd sięgają pamięcią, były

drogami ogólnodostę pnymi oraz służyły i służą nadaI mieszkańcom Wsi Pi|awy, jako dojazd do

Bospodarstw Wiejskich i pó| uprawnych' Uczestnicy rozpraWy zeznali, że działki te są drogami

gruntowymi, nieutwa rdzo nym i' Działka nr 255 (staw) była Użytkowana przez Wszystkich mieszkańców

Wsi PilaWy, jako poidło dla była oraz Wodę ze stawu Wykorzystywano na potrzeby gospodarcze.

Natomiast działka nr 246 stanowiła i stanowi nadal dojazd do stawu oraz w części stanowiła

o8ólnodostępne pastwisko' Pani Edyta Szymańska (sołtys Wsi Pilawy), która także była obecna na

rozprawie, potwierdziła zeznania świadkóW na podstawie przekazów zasłyszanych od rodziców i

dziadkóW, iż przedmiotoWe działki nie stanoWiły własności osób fizycznych i użytkoWane były

wspólnie przez mieszkańców wsi PiIawy.

stronom postępowania nie jesi wiadomo, że w/w dzla'iki posiadają księgi Wieczyste, Zbiory

dokumentów i że toczy się postępowanie administracyjne Iub sądowe dot. regulacji stanu prawnego

tych działek'

W trakcie rozprawy Pani Agata Magiera - przedstaWiciei Urzędu Gminy, posiadająca

pe'lnomocnictwo Wójta Gminy Sadkowice Ż dnia 17'10.2016 r. (znak pisma or'0771'49.2016),

oświadczyła, Źe działkom będącym przedmiotem postępowania nie nadano kategorii dróg gminnych

na podstawie przepisów uStawy o drogach pubłicznych.

Na terenie byłego Króiestwa PoIskiego od 1934 r', istniały gromady, które miałY swój

majątek' Majątek ten stanowiło właśnie mienie służące ce|om pub|icznym, jak WyŹej Wymienione

grunty zajęte pod drogi, place targowe, grunty karczmarskie czy sołtysowskie, przy czym należy

zaznaczyć, że dla gruntów tych nie było urządzonych ksiąg wieczystych' stosownie do Rozporządzenia

llt Min istra spraw Wewnętrznych z dnia 2 sie rpnia t934 r ', w sprawie wyko nania ustawy o częściowej

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

gromad stał się mieniem 8minnym, czyli w daIszym ciągu mieniem samorządu terytorialnego'

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r., o terenowych organach jednolitej

Władzy państwowej (Dz'U. z 1'950 r., Nr 14, poz. 130) 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 samorządzie terytorialnym i UStaWę o pracownikach samorządowych (Dz.U' z 1990 r., Nr 32, poz.

Lgt z pÓŹn' zm.) mienie gminne stało się własnością 8miny na terenie, której jest potożone'

W dniu 5 lipca 1963 r', nieruchomości te stanowiły mienie gromadzkie W rozumieniu

przepisów ustawv o zagospodarowaniu Wspólnot gruntowych. Zgodnie z przepisami art. 3 ustawy o

zagospoda rowa n iu Wspó|not gruntowych, nie zaIicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości Iub

ich części' (.'.)jeŹeli przed dniem wejścia w życie UstaWy zostały prawnie lub faktycznie przekazane na

cele pu bliczne Iub społeczne.

Jak ustalono, W trakcie prowadzonego pÓstępoWania, zebrane materiały archiwalne i

świadkowie potwierdzają, że nieruchomości objęte Wnioskiem przed dniem wejścia w Źycie ustawy
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zdnia 29 czerwca 1963 r. o Zagospoda rowa niu Wspó|not gruntowych, były faktycznie użytkowane

wspólnie przez mieszkańców wsj. Wobec powyższego naIeŹy stwierdzić, Źe zostały spełnione

przesłanki do uznania przedmiotowych nieruchomości za mienie gminne,.jako mające charakter

Użyteczności pubIicznej przed 1963 r. użytkowanych przez mieszkańców wsi Pilawy gm. Sadkowice'

Przed wydaniem niniejszej decyzji, strony Zostały powiadomione o możliwości Zapoznania się

i Wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w sprawie,

stosownie do art. 10 Kodeksu postępowanja adm in istracyjnego. 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

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 Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalne.j.

od niniejszej decyzji służy stronie prawo Wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za

pośrednictwem starosty RaWskiego W terminie 14 dni od daty otrzymania.

Scefan
DYRTXTOR

.łfijinl] l

Otrzvmuia:
1) Wójt Gminy Sadkowice,

@ Urząd Gminy Sadkowice
- {celem zamieszczenia na okres ]'4 dni na tablicv ogłoszeń oraz w Biu|etvnle lnformacii Publicznej

Gminv. oo tvm czasie prosimV o przesłanie informacli o okresie WVWiesZenia)

3) Sołtys wsi Pi|awy - Pani Edyta szymańska
(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni, po tym czasie prosimy o przesłanie

informacji o okresie wywieszenia)
4) EWldencja gruntów i budynków w/m
5l a/a

7,.\
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