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DECYZ.IA

Na podstawie art. 8 ust' 1 i 6 w związku z

zagospoda rowa niu wspó]not gruntowych (Dz' U. z 1963

2i aft. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Dz.U. z 201,6 r., poz. 23)

Rawa Mazowiecka, dn. 15 kwietnia 2016 r.

art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o
r., Nr 28, poz. 169 ze zm.) oraz art. 104, 1"05 6

postępowania admlnistracyjnego (tekst jedn.

orzekam

1. o ustaleniu, iż dZiałki oznaczone W rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami:

o 87/L o pow.0,89 ha,

o 87lŻ o pow. 0,09 ha,

o 288/L o pow.0,33 ha,

o Ż9o o pow. 0,16 ha,

. 478 a pow. 0,28 ha,

o 529 o pow. 0,58 ha,

o 530 o pow. 0,30 ha,

o 532 o pow. Ż'I7 ha położone w obrębie Nowy Kłopoczyn gm. Sadkowice' stanowia mienie

gminne.

2. o umorzeniu postępowania W części dotyczącej działki położonej W obrębie NowY Klopoczyn gm.

Sadkowice, oznaczonej W rejestrze ewidencji gruntów i budynków nUmerem Ż88/2opow'0,2Iha.

UZASADNIENIE

Na Wniosek Wójta Gminy Sadkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne mające

na celu ustalenie, czy działki położone w obrębie NowY Klopoczyn gm' sadkowice oznaczone

numerami: 87/1 o pow. 0,89 ha,87/2 o pow. 0,09 ha, 288 o pow. 0,54 ha, 290 o pow. 0,16 ha,478 o

pow. 0,28 ha, 529 o pow' 0'58 ha, 530 o pow. 0,30 ha, 532 o pow. Ż,L7 ha stanowią mienie gminne

na podstaWie art' 8 ust. 1 ustawy Z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospoda rowa n iu Wspóinot

gruntowych (Dz.U' z 1963 r', Nr 28' poz. 1'69zpoźn.zm.),
Zgodnie z art. 8 ust' ]- ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospoda rowa n iu Wspólnot

gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz' 1"69, z póżn' zm'), starosta ustala' stosownie do przepisóW art' 1, które

nieruchomości stanowią Wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Jak przyjmuje się

W orzecznictwie, decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nleruchomości istniejący w dacie wejścia

W życie ustawy tj' W dnlu 5 lipca 1963 l'7I'ego względu decyzja ma charakter deklaratoryjny, co

oznacza Że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust' 1 pośW]adcza jedynie stan prawny
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nieruchomości istniejący W dniu Wejścia W życie ustawy {wyroki: NSA z dnia 22.09'1995 r. SA/Kr

2717 /94, ONSA 4/96 poz. 1.57).

UStaWa o zagospoda rowa n iu wspó|not gruntowych z dnia Ż9 czerwca 1963 r', dokładnie

określiła jakie mienie stanoWią wspólnoty gruntowe, zaś pozostałe mienie służące do użytku

wspólnego stanowi mienie gromadzkle, które w dalszym ciągU było mieniem państwowym.

W wyniku badania dokumentacji archiwaInej ustalono, że dZiałki objęte wnjoskiem

w operacie ewidencji gruntóW i budynków obrębu NoWy Kłopoczyn założonym W 1962 r., Wpisane

zostały' jako grunty Prezydium Powiatowej Rady Narodowe.j Wydział KomUnikacji - użytek droga' Zaś

obecny zapis W operacie ewldenc.ji gruntów i budynków W stosunku do powyższych działek to
posiadanie skarbU Państwa w zarządzie Gminy sadkowice' Działka nr 288, Według rejestru do

założenia ewidencji gruntóW i budynków oznaczona była numerami 478 i 479'

W dniu 16 stycznia 2016 r' w siedzibie starostwa Powiatowego przeprowadzona została

rozprawa administracyjna dotycząca ustalenia stanu faktycznego na gruncie.

Na rozprawę stawiły się osoby praWidłowo WeZWane zaWiadomieniem z dnia 16 grudnia

2015 r. W toku przeprowadzonej rozprawy dotycząc€j uSta enia stanu Władania oraz ustaIenia

pochodzenia nieruchomości przed 1963 r, _ Pan Ryszard Wodziński - od urodzenia mieszkaniec Wsi

NoWy Kłopoczyn oświadczył, że Wszystkie działkl będące przedmiotem niniejsze8o postępowania

(z wyjątkiem części działki nr 288), istniały przed ll Wojną światową, były drogami oraz słuŹyły i służą

nadal mieszkańcom Wsi NoWy Kłopoczyn, jako dojazd do gospodarstw Wiejsk]ch i pól uprawnych. Na

działce nr 87/1'j87/Ż położonyjest asfa|t, natomiast działki nr 532 i530 utwardZone Są żwirem, a

pozostałe działki są drogami gruntowymi, nie utwa rdzonymi' Pani Teresa Kajtaniak (sołtys Wsi Nowy

KłopocŻyn) oraz Pan Andrzej Rzeźnicki, którzy także by|i obecni na rozprawie, potwierdziIi zeZnania

Pana Ryszarda Wodzińskiego na podstawie przekazów zasłyszanych od rodziców i dziadków' iż

przedmiotowe działki nie stanowiły własności osób fizycznych i Wykorzystywane były przez ogół

mieszka ńców wsi Nowy Kłopoczyn.

odnośnie działki nr 288 Uczestnicy rozpraWy zezna|i, że nie znają pochodzenia odcinka działki

nr 288 biegnącego między działkami nr 289 i 287, a jedynie potwierdzili' że droga ogólnodostępna

istniała od załamania drogi od działki nr 289 do 231 istanowiła istanowi nadal drogę dojazdową do

gospodarstw wiejskich dla mieszkańców wsi Nowy Kłopoczyn'

W trakcie roZprawy Panl Agata Ma8iera - przedstawiciel Urzędu Gminy' posiadająca

pełnomocnictwo Wójta Gminy sadkowice z dnia 1'Ż'01'.201'6 r. (znak pisma or.0771.2.2016), Wniosła

o przyjęcie ośWiadczeń od Pana LUdwika Wiśnika. Ponadto oświadczyła' że działkom będącym

przedmiotem postępowania nie nadano kategorii dróg gminnych na podstawie przepisów ustawy

o drogach publicznych. Stronom postępowania Wiadomo jest, że w/w działki nie posiadają ksiąg

Wieczystych' zbioru dokumentów i nie toczy slę postępowanie adminlstracyjne ani sądowe dot.

regulacji stanu prawnego.

Następnie zawiadomieniem z dn' 15 stycznia 2016 r. Wyznaczono dodatkowy termin

rozpraWy uzupełnia.jącej na dzień 9 lute8o 2016 r. iwezwano na nią świadka wskazanego przez

przedstawiciela Urzędu Gminy Sadkowice. Wezwany na rozprawę Pan Ludwik Wiśnik Zeznał, że na

odcinku od załamania drogi pomiędzy działkami 289 i Ż87 nigdy nie było drogi ogólnodostępnej |ecz

prywatna jego rodziców, a następnie jego' Natomia5t Pan Paweł Wiśnik, obecny właścicieI sąsiednich

działek tj' działki nr 289 i 287 poinformował, że podejmie działania zmierzające do ure8ulowania

Stanu prawnego przed sądem odcinka działki nr 288 od załamani drogi pomiędzy działkami 289 i 287 '

W związku z powyŹszym do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek Wójta Gminy

Sadkowice z dn' 10.02.2016 r' o numerze: Rk.6825.18'2015 w sprawje przywrócenia stanu przed
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odnową operatu ewidencji gruntów dla drogi oznaczonej jako działka nr 288 położonej we wsi Nowy

Kłopoczyn gm' Sadkowice. Na podstawie analizy materiałóW pańStwowego zasobu geodezy.jnego i

ka rtograficz n ego dokonano z urzędu podziału działki nr 288 w następujący sposób:

1) Działka nr28811o powierzchni 0,33 ha odpowiadająca dzialce nr 478,

2) Działka nrz8zl2o powierzchni 0,21 ha odpowiada1ąca działce nr 479'

Powyższe zmiany zostały udokumentowane w operacie technicZnym o nr P '10L3 '2016 'ŻĄ4,

przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i ka rtog raf;czn ego W dniu 19 lutego 2016 r.

Następnie pismem znak: Rk' 6825.18.2015, z dnia 3 marca 2016 r' Wnio5kodawca zwrócił się

o wyłączenie z postępowania adm inistracyjnego działki numer 28812 położonej W Nowym

Kłopoczynie' W związku z tym naIeŹało na podstawie art. 105 s 2 k.p'a., umorzyć postępowanie

w zakresie tej działki. organ administracji publicznej moŹe umorzyć postępowanie, jeŻeli Wystąpi o to

strona, na której żądanie postępowanie zostało WsZcZęte.

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

majątek' Majątek ten stanowiło właśnie mienie służące celom pub|icznym, jak wyżej Wymienione

grunty zajęte pod drogi' pIace targowe, grUnty karczmarskie czy sołtysowskie, przy czym naleŹy

zaznaczyć, że dIa gruntóW tych nie było urządzonych ksiąg wieczystych' stosownie do Rozporządzenia

ustawy z dnia 2 sierpnia 1934 r', w sprawie wykonania ustawy o częściowej Żmianie Ustroju

samorządu terytorialnego (Dz'U. z 1'934 r' Nr 71, poz. 688), dotychczasowy majątek gromad stał się

mieniem gminnym, czy|i w dalszym ciągu mieniem samorządu terytorialne8o.

stosownie do art. 32 Ust' 2 ustawy z dnia Ż0 marca 1950 r., o terenowych organach jednolitej

władzy państwowej (Dz.U' z Ig5o r', Nr 14, poz' 130) majątek organów samorządowych stał się

z mocy prawa majątkiem państwowym' Stąd też, od tej daty to skarb Państwa stat się wtascicielem

w/w działek. Z mocy zaś art. 7 Ust. 1 ustawy z dnja 10 maja 1990 r', przepisy WprowadŻające ustawę

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

L9I z późn. zm,) mienie gminne stało 5ię Własnością gminy na terenie, której jest położone'

W dniu 5 |ipca 1963r', nieruchomości te stanowiły mienie gromadzkie W roZUmieniu

przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych' Zgodnle z przepisami art. 3 Ustawy o

zagospoda rowa niU Wspó|not gruntowych, nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub

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

cele publiczne Iub społeczne.

Jak ustalono, w trakcie prowadzonego postępoWania, zebrane materiały archiwalne i

świadkowie potwierdzają, że nieruchomości objęte Wnioskiem, przed dniem wejścia W życie ustawy

z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu Wspó|not gruntowych były faktycznie użytkowane

wspólnie przez mieszkańców wsi jako drogi' Wobec powyższego należy stwierdzić, że zostały

spełnione przesłanki do uznania przedmiotowych nieruchomości za mienie gminne, jako mające

charakter użyteczności publicznej przed 1963 r' użytkoWanych przez mieszkańców wsi Nowy

Kłopoczyn gminy sad koWice.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, Strony zostały powiadomione o możljwości ZapoŻnania się

iwypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałóW oraz zgłoszonych żądań w sprawie,

stosownie do art' 10 Kodeksu postępowania adm in istracyjnego. Uwag aniwniosków nie zgłoszono.

Biorąc powyŹsze pod uwagę orzeczono jak w sentencjj.

Zgodnie z art.8 ust' 6 cyt' Ustawy o zagospodarowa niu Wspó|not gruntowych, decyzja

podlega podaniu do wiadomości W sposób Zwyczajowo przyjęty W danej miejscowości oraz ogłasza

wywieszając w urzędzie gminy oraz W starostwje powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszcza się

w Biuletynie lnformacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnei.
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od niniejszej decyzji służy stronie prawo Wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium

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

zuo.ST

Stefr Ó:
DYREXTOIi V

'.Ał'{STRU ia(};l1

Otrzvmuia:
1) Wó.jt GminY sadkowice,

l(fi urząd Gminy Sadkowice\_'/ 
(celem zamieszczenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz W Biu|etynie lnformacji Pub|icznej

Gminy, po tym czasie prosimy o przesłanie lnformacji o okresie wywieszenia)
3) sołtys Wsi Nowy Kłopoczyn _ Teresa Ka.jtaniak

(celem wywieszenia na tabIicy ogłoszeń na okres 14 dni, po tym czasie prosimy o przesłanie
informacji o okresie wywieszenia)

4) EWldencja gruntóW i budynków w/m
5) a/a
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