
Rawa Mazowiecka, dn.22 lutego 2018 r.

GG.r.6622. 1.9.2017.SK

DECYZJA

Na podstawie art' 8 ust' 1i6 w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.

o zagospodarowaniu wspólnot gru ntowych (tekst jed n. Dz' U. z 201'6 l. poz. 703) oraz a rt. 104, 105 s 2

i art. 1o7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracY.jnego (tekst jedn' Dz.U.

z 2017 r., poz. LŻ57 ze zm.)

orzekam

1. o ustaleniu, iż działki oznaczone W rejestrze ewidencji gruntóW i budynków numerami: 20

o pow. 0,28 ha; 25 o pow. 0,14 ha; 41 o pow. O,3O ha; 61 o pow 0,37 ha; 79/1 o pow.

0,34 ha; 116 o pow' o,19 ha położone w obrębie Zaborze gm. Sadkowice, stanowia mienie

gro madzkie.

2' o umorzeniu postępowania W części dotyczącej działki położonej w obrębie zaborze 8m.

Sadkowice, oznaczonej w rejestrze ewidenc.|i gruntów ibudynków numerem: 130 o pow.

0,10 ha.

UZASADNIENIE

Na wnlosek Wójta Gminy Sadkowice Wszczęte zostało postępowanie administracyjne

mające na ceIu ustalenie, czy działki położone w obrębie Zaborze gm. Sadkowice oznaczone

numerami: 20 o pow. 0,28 ha; 25 o pow. O,I4ha;4L o pow. O,3O ha; 61 o pow. 0,37 ha;79h
o pow. 0,34 ha; 115 o pow. o,19 ha; 130 o pow' 0,10 ha stanowią mienie gromadzkie na

podstawie art' 8 ust. 1 ustawy zdnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowa n iu Wspó|not

gruntowych (tekst jedn. Dz.u. z 701-6 r. poz.703).

Zgodnie z art.8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospod arowan iu

wspólnot gruntowych (tj. Dz.U' z Ż016 r. poz.703) 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 nieruchomości

istniejący W dacie Wejścia W życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Z tego względu decyzja ma

charakter d ek|aratory.jny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1

poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy

(wyrok NSA z dnia 27.09.7995 r. SA/Kr 27 77 /94, ONSA 4/96 poz' 757).

Ustawa o zagospoda rowan iu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca l-963 r.,

dokładnie określiła, jakie mienie stanowią wspólnoty gruntowe, zaś pozostałe mienie służące

do użytku wspólnego stanowi mienie gromadzkie.

W wyniku badania dokumentacji archiwalnej ustalono, że przedmiotowe działki

obięte wnioskiem (z wyjątkiem działki nr 130) _ w operacie ewidencji gruntóW i budynków
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założonym W ].963r., Wpisane zostały, jako grunty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

Wydział Komunikacji - użytek droga. Zaś obecny zapis w operacie ewidencji grUntóW

ibudynków Wstosunku do powyższych działek to posiadanie Skarbu Państwa w zarządzie

Gminy Sadkowice. Działka oznaczona numerem 130 wpisana była pod pozycją rejestrową _

Wspólnota wioskowa, zaś obecny zapis w operacie ewidencji gruntóW i budynków to

posiad an ie - Mienie Gminne.

W dniu W dniu 11, stycznia 201,8 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie

Mazowieckiej przeprowadzona została rozprawa administracyjna dotycząca ustalenia stanu

fa ktycznego na gruncie.

Na rozprawę stawiły się osoby prawidłowo Wezwane zawiadomieniem z dnia

21 grudnia ŻO17 r. W toku przeprowadzonej rozprawy dotyczącej ustalenia stanu władania

oraz ustaIenia pochodzenia nieruchomości przed 1963 r. _ Pan Stanisław Kacperski iPan
Mieczysław Bednarek zgodnie oświad czyli, że działki oznaczone w operacie ewidencji

gruntóW i budynków numerami: 20 o pow. o,28ha;Ż5 o pow.0,14 ha;41 o pow.0,30 ha; 61

o pow. O,37 ha;]9/7 o pow. o,34 ha; 116 o pow.0,19 ha położone w obrębie Zaborze gmina

Sadkowice, istniały od zawsze, odkąd sięgają pamięcią, były drogami ogólnodostępnym i oraz

służyły i służą nadat mieszkańcom wsi Zaborze, jako dojazd do gospodarstw wiejskich i pó|

uprawnych. Pan Piotr Bednarek (sołtys wsi Zaborze), który także był obecny na rozprawie,

potwierdził zeznania świadków na podstawie przekazów zasłyszanych od rodziców

idziadków, iż przedmiotowe działki nie stanowiły własności osób fizycznych i użytkowane

były wspó|nie przez mieszkańców wsi Zaborze. Uczestnikom rozprawy nie jest wiadomo, że'

toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe dot' regulacji stanu praWnego

powyższych nieruchomości.

W trakcie rozpraWy Pan Jarosław Gortatowicz - przedstawiciel Urzędu Gminy

Sadkowice, posiadający pełnomocnictwo Wójta Gminy Sadkowice z dnia 09.11'2018 r. (znak

pisma or.O77 L.3.2018), oświadczył, że działkom będącym przedmiotem postępowania nie

nadano kategorii dróg gminnych na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych.

W dniu 11.01.2018 r. do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wpłynął

wniosek Wójta Gminy Sadkowice, w sprawie wyłączenia Z postępowania ad min istracy]nego

działki oznaczonej numerem: 130 o pow.0,10 ha położonej we wsi Zaborze gm. Sadkowice.

W związku z tym, naleŹało na podstaWie art. 105 $ 2 k.p.a., umorzyć postępowanie

w zakresie tej działki' organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli

wystąpl o to strona, na której żądanie postępowanie zostało Wszczęte.

Do akt sprawy dołączono zaświadczenie Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej lV

Wydział Ksiąg Wieczystych z dn. ŻŻ stycznia Ż0L8 r', o braku księgi Wieczystej i zbioru

dokumentów dla działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntóW i budynków numerami:

Ż0,25, 4I,61', ]9/L, L1-6 położonych w obrębie Zaborze gm. Sadkowice

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 i 3 ustaWy, za mienie gromadzkie można uznać jedynie

te nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne położone na terenach wiejskich, które

stanowią mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli

przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospod arowan iu Wspólnot gruntowych, były
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faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi. Z przepisu tego Wynika, że definicji
mienia gromadzkiego, którego dotyczy ustaWa, naIeży poszukiwać w przepisach

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia Ż9 |istopada 796Ż r' w sprawie zarządu mieniem
gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. Nr 64, poz. 303 ze zm.). W 5 1 tego

rozporządzenia znajduje się definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak idawnych gromad.

Zgodnie z tą definicją, przez użWe w rozporządzeniu określenie mienie gromadzkie, rozumieć

należy mienie, które do dnia wejścia W życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie
podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz.

L9l-), stanowiło majątek dawnych gromad, jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz

inne prawa ma.jątkowe (pkt 1), a przez dawne gromady _ rozumieć należy gromady istniejące

do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z dnia 25 września 1954 r. Mienie gromadzkie

służyło i często nadal służy potrzebom ogółu mieszkańców byłej gromady, wchodzącej

w skład wsi lub nawet okoIicy, ale użytek ten ma charakter społeczny.

DIa ustaIenia czy dana nieruchomość była w dniu 5 lipca 1963 r' mieniem
gromadzkim, istotny jest stan prawny w okresie poprzedzającym tę datę, a w szczególności

to, czy nieruchomość taka należała do gromad, jako jednostek samorządu terytorialnego,
mających osobowość prawną ibędących podmiotami praw iobowiązków.

Do zaliczenia nieruchomości,.jako mienia gromadzkiego w rozumieniu art. 8 ust. 1

ustawy o zagospodarowaniu wspó|not gruntowych, niezbędne jest jeszcze ustalenie, czy
przed dniem wejścia w życie ustawy była ona faktycznie użytkowana wspólnte przez

mieszkańców wsi (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia Ż6.'J-'J- '701-0 r. Sygn. akt ll SA/Ke 6Ż1/Io)'

Jak ustalono, w trakcie prowadzonego postępowania, zebrane materiały archiwalne
iświadkowie potwierdzają, że nieruchomości objęte wnioskiem (z wyjątkiem działki nr 130)

przed dniem we.jścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospoda rowa n iu wspólnot
gruntowych, były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców, jako drogi. Wobec
powyższego należy stwierdzić, że Zostały spełnione przesłanki do uznania przedmiotowych

nieruchomości za mienie gromadzkie, jako mające charakter użyteczności publicznej przed

1963 r. użytkowane przez mieszkańców wsi Zaborze gm. Sadkowice.

Stosownie do art' 10 Kodeksu postępowania ad m in istracyjnego przed wydaniem
niniejszej decyzji, strony zostały powiadomione o możliwości zapoznania się

iWypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w sprawie'
UWag ani wniosków nie zgłoszono'

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art.8 ust. 6 cyt. ustawy o zagospoda rowa n iu wspó|not gruntowych decyzja
podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sadkowice oraz w Starostwie
PoWiatowym na okres 14 dni, a także zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz

w prasie lokalnej. Po tym terminie decyzję uważa się za doręczoną'
Pouczenie

od nLniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody

Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Rawskiego W terminie 14 dni od daty otrzymania, przy

czy organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe
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postępowanie W celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić

przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem

doręczenia Staroście Rawskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzvmuia:
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A Wójt Gminy Sadkowice;
(ł Urząd Gminy Sadkowice;

Icelem zamieszczenio no okres 14 dni na toblicv ogłoszeń oraz w Biuletvnie lnformacji Publicznej

Gminy, po tym czosie y o przesłonie o okresie ento

3) sołtys wsi Zaborze - Pan Piotr Bednarek
(celern wywieszenid no tdblicy ogłoszeń
i nfo r mocji o okresi e wyw i e sze n i o ) ;

4) Ewidencja gruntów i budynków w/m;
s) ala

no okres 14 dni, po tym cŻasie prosimy o przesianie

a


