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Włoszczowa, dnia« 20.09.2017r.

Znak: GKN.682l.l.13.20l7

Decyzja
Na podstawie art. 154 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1
ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.20l6.703 t.j.)
po przeprowadzonym z urzędu postępowaniu administracyjnym
orzekam:

Uchylić decyzję Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.682l.l.26.20l6 z dnia

27.09.2016r, orzekającą o uznaniu działek oznaczonych W ewidencji gruntów numer:
27 o pow. 0,82 ha, 28 o pow. 0,34 ha, 40 o pow. 0,75 ha, 75 o pow. 0,18 ha, 78 o pow. 0,10
ha, 86 o pow. 0,18 ha, 112 o pow. 0,27 ha, 148 o pow. 0,94 ha, 157 o pow. 0,24 ha, 182
o pow. 0,73 ha położonych we wsi Chebdzie gm. Moskorzew w części dotyczącej uznania za
mienie gminne działek: 78 0 pow. 0,10 ha, 86 o pow. 0,18 ha, 15 7 0 pow. 0,24 ha
Uzasadnienie
W dniu 21-02-2017 roku do tut. organu wpłynęło pismo ze Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach, W którym Wojewoda Świętokrzyski odniósł się do wniosku
złożonego przez Wójta Gminy Moskorzew, w sprawie komunalizacji nieruchomości
położonych we wsi Chebdzie. Stwierdził w odniesieniu do działek oznaczonych W ewidencji
gruntów i budynków nr 78, 86, 157 położonych w obrębie Chebdzie, że na przesłanych
wypisach z rejestru gruntów w kolumnie „Nr KW lub innych dokument własności” wskazana
została odpowiednia decyzja Starosty Włoszczowskiego o uznaniu omawianych
nieruchomości za mienie gminne oraz HIP 78. Wskazał tym samym na prawdopodobieństwo
istnienia w tej sytuacji podwójnego stanu prawnego powyższych nieruchomości.
W związku z otrzymaną powyżej informacją, Starosta Włoszczowski poczynił
działania zmierzające do wyjaśnienia wskazanych przez Wojewodę wpisów. Po ponownym
przeanalizowaniu stanu prawnego nieruchomości ustalono, iż działki dla których w rejestrze
gruntów wykazano jako dokument stwierdzający stan prawny księgę hipoteczną HIP 78
pochodzi z tej księgi hipotecznej i nie zostały z niej wyłączone. Jako właściciel tych działek
w księdze HIP 78 wykazany jest Skarb Państwa, a księga dotyczy majątku ,,Dobra Ziemskie Moskorzew”, który na Skarb Państwa przejęty został na podstawie art. 2 dekretu z dnia 6
września 1944r. przeprowadzeniu reformy rolnej.
Decyzja znak: GKN.IV.6821.1.26.2016 z dnia 27.09.2016r, uznająca między innymi
działki nr 78 , 86, 15 7 za mienie gminne, wydana została na podstawie wyjaśnień uzyskanych
od mieszkańców wsi Chebdzie, odnośnie sposobu ich użytkowania, odnośnie których
stwierdzono że zostały one wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan jako drogi stanowiące
dojazd do pól, łąk, lasów i posesji mieszkańców wsi oraz dojazd do sąsiednich miejscowości,
że drogi te istniały przed 1963 rokiem, istnieją do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy
mieszkańcy wsi Chebdzie.

