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DECYZJA
wspólnot
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r, o zagospodarow'aniu
r.
gruntowci, 1Ot.U. z 1963r. Nr 28, poz. 169ze zm.)oraz art. 104ustawyz dnia 74 czerwca1960
Kodtlu pot tgpowania administracyjnego (t j. Dz.U' z 2016 r', poz' 23)
orzekam,
Le nieruchomoSci poloáone na terenie miasta Jqdrzejów gm. Jqdrzejów) ozn^czone
w ewidencji gruntów obrgb 10 Jgdrzejéw - miasto, jako dzialki Nr 134, l53ll,, 15312,153/3'
lS3/4,15g15,158/1i 15812o l4cznej powierzchni 013542ha, stanowiq mienie gromadzkie.
Uzasadnienie
Na wniosek Gminy Jgdrzejów,zostalo wszczgtepostgpowanieadministracyjnew sprawie
w ewidencji gruntów obrgb 10 JgdrzejówmiastoJqdrzejów.
ustaleniaczy nieruchomoÉcioznaazone
jako dzialki Nr t34, 153n,75312, 15313,15314,15315,158/1 i 15812o l4cznejpowierzchni
0,3542ha, stanowi4mienie gminnemiastaJqdrzejów.
W oparciu o zebrany w postgpowaniuadministracyjnymmaterial dowodowy tj. dane
ewidencyjne, dokumenty geodezyjne i kartograftczne oÍaz zeznania mieszkaúców miasta
Jgdrzejów,odno3niesposobuu2ytkowaniaprzedmiotowegogruntu,tut. organustalil:
W bazie ewidencji gruntów obrgbu 10 Jgdrzejówmiasto Jgdrzejów,w jednostcerejestrowel
G.149SkarbPaústwafigurujejako wladaj4cydzialkamiNr 134,153/1,15312,15313,15314,15315'
158/l i 15812o l4cznejpowlerrchni 0,3542ha, w uZytkowaniuUrzqdu Miejskiego w Jqdrzejowie.
W opisieuzytku dzialki te zapisanes4jako drogi.
W oparciu o zeznania mieszkaúców miasta Jgdrzejów, bior4cych udzial
w przeprowadzonymw dniu 21 lutego 2017 t' zebraniu ustalono,2e dzialki objgteprzedmiotowym
postgpowaniem,u21'tkowanebyly przez mieszkaúców miasta oraz okoliczn4 ludnoééjako drogi
dojazdowedo przyleglychdo nich nieruchomoSci.
Zgodnie z art. 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntotr))ch. nie zalicza sig do
wspólnot gruntouych nieruchomoScilub ich czgsci okreSlonychw art. I ust. 1 ustaul', jeheli przed
dniem I stycznia 2011 r., zostaly prawnie lub faktycznie przekazanena cele publiczne lub
spoleczne.
zostalyna dlugo przed
W sprawieustalono,ze przedmiotowenieruchomoéciprzeznaczone
dat4 wskazan4w przepisie ustawy, do uzy,tku publicznego (spoiecznego)mieszkañcówmiasta
Jgdrzejów,w zwi4zku z tW nie stanowiqwspólnoty gruntowej lecz stanowi4mienie gromadzkie
(obecniegminne).
Nieruchomo$ci uznane za mienie gminne pozostaj4 w zarz4dzie gminy i jej organów
wykonawczych. przy czym w odniesieniu do mienia gminnego maj4 zastosowanieprzepisy
dotycz4cemienia komunalnegozawartew ustawiez dnia 10 maja 1990r. przepisywprowadzajqce
ustawgo somorzqdzieterytorialnym i ustawgo pracownikach samorzqdov'ych(Dz.U. nr 32, poz.
l9l z,e zm.\. Zgodnie z przepisemart. 7 powolanej ustawy, mienie gminne ,.slaie sig z dniem
wejicia w Zycie ustawy o samorzqdzie terytorialnym z mocy prawa mieniem gminT' na którei
obszarze.iestpolo2one".

Nienaruszalnosópraw mieszkaricówwsi do mienia
gminnego gwarantuj4przepisy ustawy
z dn' 8 marca 1990 r. samorzqdziegminnym (t.j.z
2013r., poz. 594ze zm.). zgodniez art.4g
ust' l' 2 i 3 cltowanej.oustawy,jednoitka plrno.ni.ra
zarz4diai korzystaz mienia komunalnego

dochodamiz tego 2ródlaw zakresieokresronym
*

,tutu"i., przy czymrada
:tr:":r"::::
gmlny
nre moZe uszczupliédotychczasowychpraw solectw
do korzystania, -i"niu biz zgody
zebrania wiejskiego. wszelkie przystugujqce
iotychczas mieszkanóom wsi prawa wlasnoéci.
uz1'tkowanialub inne prawa rzeczowei maiatkowe,pozostai4
nienaruszone.
Bior4c pod uwagg ustalonystan faktyc.ny or*obówi4zujqcy
stan prawny, nalezaloorzec
jak w sentencjininiejszej decyzji.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji slu2y stronom prawo
wniesienia odwolania do Wojewody
:
Swigtokrzyskiegow Kielcach za poÉiednictwem
StarostyJgdrzejowskiego
w terminie l4-tu dni od
dniajej dorgczenia.

Otrzvmuis:
l. Gmina Jgdrzejóv,
ul. II Lístopada33a
l8-300 Jgdr:cjóu
2. Burmistrz Miasta Jgdrzejowa
ceI em po i nformowani a mieszkariców
3. A/a
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