
Rawa Mazowiecka, dn.25 kwietnia 2016 r.

DECYZ-.IA

Na podstaWie art' 8 ust' L i 6 oraz art. 8m W związku z art. 1 ustaWy z dnia 29 czerwca 1963 r.

o zagospoda rowa niu wspólnot gruntowych (Dz.U' z 1963 r.' Nr 28, poz. 169 ze zm') araz aft' I04, i

art. 107 ustawy zdniaL4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekstjedn. Dz.U'

z Ż01'6 r., poz' 23\
orzekam

o ustaleniu, iż działki oznaczone W rejestrze ewidencji grUntóW i budynków numerami:40/1 o pow.

o,30 ha, 75 o pow' o,o9 ha, !Ż7 o pow' o'07 ha, 150 o pow' 0,16 ha, 200 o pow. 0,06 ha, 204 o pow'

0,41 ha, położone w obrębie Nowe sadkowice gm. Sadkowice, stanowia mienie gminne'

UZASADNIENIE

Na Wniosek Wójta Gminy Sadkowice WsZcZęte zostało poStępowanie administracyjne mające

na celu ustalenie' czy działki położone w obrębie Nowe Sadkowice gm. sadkowice oznaczone

numerami: 40/1 o pow. O,3O ha, 75 o pow. 0,09 ha, !27 o pow. 0,07 ha, 150 o pow 0,16 ha, 200 o

pow. 0,06 ha, 2o4 o. pow. O,41 ha stanowią mienie gminne na podstawie art' 8 ust' 1 ustawy z dnia

29 czerwca 1963 r. o zagospoda rowa niu w5pólnot gruntowych (Dz'U' z 1963 r', Nr 28, poz' 1-69 z

poźn' zm')'

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

gru ntowych (DŻ. U ' N r 28, poz. 169, z późn. zm '), starosta ustala' stosownle do przepisów a rt' 1, które _

nieruchomości Stanowią wspólnotę 8runtową bądź mienie gromadzkie' Jak przyjmuje slę

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

W życie ustawy tj. W dniu 5 lipca L963 r.ztego względu decyzja ma charakter deklaratoryjny, co

oznacza Że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny

nieruchomości istniejący W dniu Wejścia W życie uStawy (wyroki: NSA z dnia 22.09'1995 r. sA/Kr

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

Ustawa o Za8ospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r'' dokładnie

określiła jakie mienie stanoWią wspólnoty gruntoWe, zaś pozostał€ mienie służące do Użytku

wspólnego StanoWi mienie gromadzkie, które W dalszym ciągu było mieniem państwowym'

W wyniku badania dokumentacji archiwalnej ustalono, Źe działki objęte wnioskiem

W operacie ewidencji gruntóW i budynków obrębu Nowe Sadkowice Założonym w 1963 r., wpisane

zostały, jako grunty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Komunikacji - użytek droga' 7aś

obecnv zapis Woperacie ewidencji gruntów i budynków W stosunkU do powyższych działek to

posiadanie skarbu Państwa w zarządzle Gminy 5adkowice. Ponadto Ustalono, ze dZiałka nr 204,

Według rejestru do założenia ewidencji gruntóW i budynków oznaczona była numerem 132'

W 1993 r' na zgodny wniosek Pani lreny lVilczarek i Zarządu Gminy Sadkowice doszto do wymiany

gruntów pomiędzy gruntami stanowiącymi własność p. Milczarek (stare nr działek 1'1'8, 133 i I34l2) i

działką nr 132, stanoWiącą mienie komunalne' Pro.iekt tej Wymiany został ZatwierdZony przez

Kierownika UrŻędu Rejonowe8o W Rawie Mazowieckie' decyzją nr G.l'60L4-1'-7l93.
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W dniu 16 lutego 2016 r., w siedzibie Starostwa PoWiatowego przeprowadzona została

roŻprawa administracyjna dotycząca ustalenia stanu faktycznego na grUncie'

Na rozprawe stawiły się osoby praWidłowo Wezwane zawiadomieniem z dnia 4 lutego 2016 r.

W toku przeprowadzonej rozprawy dotyczącej usta]enia stanu władania oraŻ ustalenia pochodzenia

nieruchomości przed 1963 r. _ Pan Tadeusz Sawicki - od urodzenia mieszkaniec Wsi NoWe Sadkowice

oświadczył, Źe wsŻystkie działki będące przedmiotem niniejsze8o postępoWania, istniały cd

niepamiętnych czasów (z Wyjątkiem części działki 204), były drogami oraZ służyły i słuŹą nadaI

mieszkańcom Wsi Nowe 5adkowice, jako dojazd do gospodarstw wiejskich i pól uprawnych' Wszystkie

przedmiotowe działki są drogami gruntowymi, n ieutwa rdZonymi. Pan Rafał KądzieIa (sołtys Wsi Nowe

Sadkowice) oraz Pan Leszek Marciniak' którzy także byli obecni na rozprawie, potwierdzili Zeznania

Pana Tadeusz saWicklego na podstawie przekazów zasłyszanych od rodziców i dziadków, iż

przedmiotowe dŻiałki Wykorzystywane były przez ogół mieszkańców Wsi NoWe Sadkowice, jako

dojazd do pól uprawnych ilasów prywatnych'

odnośnie działki nr 2o4 ucŻestnicy rozprawy zezna|i, że na odcinku działki od pól uprawnych

wsi Ce|inów do dz. nr 119 W Nowych Sadkowicach, działka ta stanowiła i stanowi nadal drogę

dojazdową do gospodarstw wiejskich dia mieszkańców WSi Nowe Sadkowice' Na dzień 5 |ipca 1953 r

przebieg drogi odpowiadał działce oznaczonej starym numerem 132. W trakcie Wymiany gruntóW

przeniesiono część drogi (dz' nr 132) ze strony północnej działki nr 118 na jej południowy brzeg

zjednoczesnym poszerzeniem drogi na nowoutworzonym odcinku z 3 m do 6,5 m Jest to droga

gru ntowa.

Efektem scalania i wymiany gruntów było uzyskanie przez dotychczasowych właścicieIi

(posiadaczy samoistnych) ekwiwalentnych działek gruntów położonych W tym samy rejon]e _

jednakże, z reguły o odm|ennych granicach' Scalenie iWymiana gruntóW nie dotyczY inie powinna

wpływać na samą własność nieruchomości i powierzchni uźytkowanych przez konkretnych właścicieIi

(czy posiadaczy samoistnych). Taki sam pogląd wyraził Sąd Najwyższy podejmując uchwałę w dniu 20

lutego 2013 r. że samoistny posiadacz nieruchomości objętej postępowaniem scaleniowym, który w

zamjan obeimuje W posiadanie inną nieruchomość wydzieloną W tym postępowaniu, zachowuje

ciągłość posiadania niezbędną do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie także Wtedy,

gdy nie był Uczestnikiem tego postępowania jako właściciel w rozumieniu art. 1 ust' 2 pkt 4 ustawy Ż

dnia 26 marca 1982 r' o scaleniu i Wymianie gruntóW (tekst jedn' Dz.U' z2003r',NrI78,poz'I749
ze zm.)

W trakcie rozprawy Pani Agata Magiera - przedstawicieI Urzędu 6miny, posiadająca

pełnomocnictwo Wójta Gminy sadkowice z dnia 15.02'2016 r. (znak plsma or.0771' '7 .20L6),

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 inie toczy się postępowanie

administracyjne ani sądowe dot. reguIacji stanU praWnego.

Na terenie byłego Królestwa Polskiego od 1934 r., istniały gromady, które miały swój

majątek' 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 dla gruntóW tych nie było urządzonych ksiąg Wieczystych. stosownie do Rozporządzenia

lll Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia L934 r.'w sprawie wykonania ustawy o częściowej

zmianie Ustroju samorządu terytorjainego (Dz.U. z 1934 r. Nr 71, poz' 688), dotychczasowy majątek

gromad stał się mieniem gminnym, czyli w daIszym ciągu mieniem samorządu terytorialnego.
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stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 1950 r., o terenowych organach jednolitei

Władzy państwowej 1Dz.U' z 1g5O r'' Nr 14, poz. 130) majątek organów samorządowych stał 5ię

z mocy prawa majątkiem państwowym' stąd teŹ, 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 terytoriaInym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz'U. z 1990 r', Nr 32, poŻ'

1g1z poźn' zm') mienie gminne stało się własnością gminy na terenie' której jest położone.

W dniU 5 lłpca 1963 r., nierUchomości te stanowiły mienie gromadzkle w rozumieniu

przepisów ustawy o zagospoda rowa niu wspólnot gruntowych. zBodn\e z przepisami art. 3 ustawy o

zagospoda rowa niu wspó|not gruntowych, nie zaIicza się do wspó|not gruntowych nieruchomości 1ub

ich części, {.'.)jeżeli przed dniem wejścia w życle ustaWY zostały praWnie lub faktycznie przekazane na

cele publiczne lub społeczne.

Jak ustaIono, w trakcie prowadzonego postępowania, Zebrane materiały archiwalne i

śWiadkowie potwierdzają, że nieruchomości objęte wniosklem' przed dniem Wejścia W życie ustawy

zdnia Żg czerwca 1963 r' o zagospoda rowa niu wspólnot gruntowych były faktycznie użytkowane

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

spełnione przesłanki do uznania przedmiotowych nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne),

jako mające charakter uźyteczności publicznej przed 1963 r. uŻytkowanych przez mieszkańców wsi

Nowe Sadkowice g'niny Sadkow ce.

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

i WypowiedZenia, co do zebranych dowodów i materiałóW oraz zgłaszania żądań w sprawle,

stosownie do art' 10 Kodeksu postępowania administracyjne8o' UWag ani WnioskóW

W Wyznaczonym teri,l]in]e nie zgłoszono'

Biorąc powvższe pod uwagę orzeczono jak W sentencji.

z}odnie z art' 8 Ust. 6 cyt. ustawy o zagospodarowaniu wspóinot gruntowych, decyzja

podlega podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo prŻyjęty w danej miejscowości oraz

ogłoszeniu WyWieszając w urzędzie gminy oraz W starostwie powiatowym na okres 14 dni' a także_

zamieszczeniu w Biuletynie lnformacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.

od niniejsze]' decyzjl służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za

pośrednictwem StaroSty RaWskiego W terminie 14 dni od daty otrŻymania'

ł'

Otrzvmuia:
1) Wójt Gminy sad kowice;

]) Urząd Gminy 5ad kowice;
celem Żamieszczenia na okres 14 dni na tabl oszeń oraz w Biuletvnie lnform

ćminy, po tym czasie prosimy o przesłanie ]11foJ!]ai g!!|esi9 qyw199zęn!ą);

3) sołtys Wsi Nowe sadkowice_ Rafał Kądziela
(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni, po tym cza5ie prosimy o przesłanie

informacji o okresie wywieszenia);

4) Ewidencja gruntóW ibudynków w/m;

s) a/a.
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