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DECYZJA

Na podstawie art,8 ust' 1'i6oraz art' 8m W związku z art' 1ustaWy z dnia29 czerwca ]'963 r.

o zagospoda rowa niu wspólnot grUntowych (Dz.U. z 1963 r', Nr 28' poz. 1'69 ze zm.) oraz art. 104 i

art. 1o7 Ustawy z dnla 1"4 czerwca 1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U.

z 201"6 r., poz. 23 ze zm.)

orzekam

o ustaleniu, iż działki oznaczone W rejestrze ewidencji gruntóW i budynków numerami: 34 o pow'

0,85 ha; 66/1 o pow. 0,21 ha;66/2 o pow. 0,48 ha; 146 o pow. 0,18 ha; 150 o pow. 0,11 ha; 151 o

pow. 0,10 ha połoŹone w obrębie Rokitnica - Kąty gm. sadkowice, stanowia mienie gminne.

UZASADNIENIE

\a wniosek Wójta Gminy Sadkow;ce WsZcZęte Zostało postępowanie administracyjne mające

na celu ustalenie, czy działki położone w obręble Rokitnica - Kąty gm. sadkowice oznaczone

numerami: 34 o pow. 0,85 ha;66/L o pow. 0,21 ha;66/2 o pow. 0,48 ha; 146 o pow. 0,18 ha; 150 o

pow. 0,11 ha; 151 o pow' 0,10 ha stanowią mienie gminne na podstawie art' 8 Ust. 1 Ustawy z dnja Ż9 
-

czerwca 1963 r. o zagospoda rowa niu Wspó|not gruntowych (Dz'U. z 1963 r', Nr 28, poz. 169 z póżn'

zm.).

Zgodnie z art. 8 ust' 1 ustawy z dn|a Ż9 czerwca 1963 r' o zagospoda rowa niu wspó|not

gruntowych (Dz. U' Nr Ż8,poz'169,zpóźn'zm'),starosta usta|a, 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 nieruchomości istniejący w dacie Wejścia

w życie ustawy tj' W dnlu 5 lipca 1963 r.Ztego względu decyzja ma charakter dek|aratory.jny, co

oznacza, Że roZstrzygnięcie wydane w trybie art' 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny

nieruchomoścj istniejący w dniu wejścia w życie ustawy (wyroki: NSA z dnia 22.09.1995 r' sA/Kr

2717 /94, ONSA 4/96 poz.157).

Ustawa o zagospoda rowaniU wspólnot gruntowych z dnla 29 czerwca 1963 r., dokładnie

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

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

W wyniku badania dokumentacji archiwaInej ustalono, że działki objęte Wnioskiem

Woperacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Rokitnica - Kąty założonym w 1963 r., wpisane

zostały, jako Brunty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji - Użytek droga' Zaś

obecny zapis Woperac]e ewidencji gruntóW i budynków W stosunku do powyższych działek to

posiadanie skarbU Państwa w zarządzle Gminy Sadkowice'
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W dniu 18 maja 2016 r. W siedzibie starostwa Powiatowego przeprowadzona została

rozprawa adminiStracyjna dotycząca ustaIenia stanu faktycznego na gruncie'

Na rozprawę stawiły się osoby prawidłowo WeZWane zawiadomieniem z dnia 4 maja 2016 r'

W toku przeprowadzonej rozprawy dotyczące1 ustalenia stanu Władania oraz ustalenia pochodzenia

nleruchomości przed 1963 r. - Pani Marianna Fokt i Pani Aleksandra Czerwlńska - od urodŻ€nia

mieszkanki Wsi Rokitnica - Kąty ośWiadczyły, że Wszystkie działki będące przedmiotem niniejsze8o

postepowania, istniały od zawsze, odkąd sięgają pamięcią, były drogami ogó|nodostę pnym i oraz

służyły i służą nadal mieszkańcom Wsi Rokitnica - Kąty, jako dojazd do gospodarstw Wiejskich i pól

uprawnych. W5zystkie przedmiotoWe działki są drogami gruntoWymi, nieutwa rdzonymi. Pani

Franciszka sobocińska (sołtys Wsi Rokitnica - Kąty), która także była obecna na rozprawie,

potwierdziła zeznania świadkóW na podstawie przekazów zasłyszanych od rodziców idziadkóW, iż

przedmjotowe działki nie stanowiły własności osób fizycznych i użytkowane były wspólnie przez

mieszkańców Wsi Rokitnica - Kąty,stanowiły istanowią nadaI drogi o8ólnodostępne, dojazdowe do

pó| izabudowań.
stronom postępowania nie jest Wiadomo, że w/w działki posiadają księgi wieczyste, zbiory

dokumentów i że toczy się postępowanie ad min istracy.ine Iub sądowe dot. regulacji stanu prawnego

tych działek'

W trakcie rozprawy Pani Agata Ma8iera _ przedstawiciel Urzędu Gminy, posiadająca

pełnomocnictwo Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16.05'2016 r, {znak pisrna or.077 L.28'Ż0L6\,

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

na podstawie przepisów ustaWy o drogach publicznych'

Na terenie byłego Królestwa Po|skiego od 1934 r., istniały gromady, które miały swój

ma]ątek' Majątek ten stanowiło właśnie mienie służące celom publicznym, jak wyżej Wymienione

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

zaznaczyć, że dIa grUntóW tych nie było urządzonych ksiąg wieczystych' stosownie do RoŻporządŻenia

lll Mlnistra spraw Wewnętrznych z dnla 2 sierpnia 1934 r', w sprawie wykonania ustawy o częściowei

zmianie ustroju samorządu terytorjaIne8o (Dz.U. Ż L934 r. Nr 71, poz' 688), dotychczasowy majątek

gromad stał się mieniem gminnym, czy|i w daIszym ciągu mieniem samorządU terytoriaInego.

stosownie do art. 32 ust' 2 ustawy Ż dnia 20 marca 1950 r.' o terenowych organach jednolitej

władzy państwowej (Dz.U. z L950 r', Nr 14, poz' 130) majątek organów samorządowych stał się

Z 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

osamorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz'U. z 1990 r', Nr 32' poz.

19L z późn' zm ' ) m ien ie Bminne stało się własnością 8m iny na tere nie, której jest położo ne.

W dniu 5 lipca 1963 r', nieruchomości te stanowjły mienie gromadzkie W roŻumieniu

przepisóW ustawy o zagospoda rowa niu Wspó|not gruntowych. Zgodnie z przepisaąi art' 3 Ustawy o

zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ni€ Zalicza się do wspó|not 8runtowych nieruchomości ub

ich części, (''.) jeżeli przed dniem wejścia W życie Ustawy zostały praWnie lub faktycznie przekazane na

cele pu bIlczne lub społeczne.

Jak usta1ono, W trakcie prowadzonego postępoWania, zebrane materiały archiwaIne i

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

zdnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu Wspó|not gruntowych, były faktycznie Użytkowane

wspó|nie przez mieszkańcóW wsi, jako drogi' Wobec powyższego należy stwierdzić' że Zostały

spełnlone przesłanki do uznania przedmiotowych nieruchomości za mienie gminne, jako mające
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charakter użyteczności pubIicznej przed 1963 r. użytkowanych przez mieszkańcóW Wsi Rokitnica-Kąty
gminy Sad kowice.

Przed Wydaniem niniejszej decyzji, strony zostały powiadomione o moŹliwości zapoznania się

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

Stosownie do art. ].0 l(odeksu postępowania administracyjne8o' UWag ani WnioskóW nie zgłoszono.

Biorąc powyższe pod UWa8ę orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art.8 ust.6 cyt' Ustawy o zagospoda rowa niu Wspólnot gruntowych, decyŻja

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

wywieszając w urzędzie gmlny 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 Rawskie8o W terminie 14 dni od daty otrzymania'
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(1, Wójt Gminy Sad kowice,
2) Urząd Gminy Sad kowice

(ce|em zamieszczenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz W Bju|etynie lnformacji
Gminy, po tym czasie prosimy o przesłanie informacji o okresie wywieszenia)

3) Sołtys wsi Rokitnica - Kąty _ Franciszka Sobocińska
(celem wywieszenia na tabIicy ogłoszeń na okres 14 dni, po tym czas]e prosimy o
informacji o okresie wywieszenia)

4) Ewidencja gruntów i budynków w/m
5) a/a
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