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DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot

gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po przeprowadzeniu
wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego

0 r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Jadwigów gm. Moskorzew oznaczone w ewidencji

gruntów jako działki nr: 257 o pow. 0,59 ha, 258 o pow. 0,59 ha, 260 o pow. 0,42 ha, 262/2 o pow.
0,0532 ha, 263 o pow. 0,18 ha, 266 o pow. 0,04 ha, 267 o pow. 0,11 ha, 268 o pow. 0,03 ha
za mienie gromadzkie

Uzasadnienie

Dnia 27.03.2017r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie

uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych we wsi Jadwigów gm. Moskorzew
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr: 257 o pow. 0, 59 ha, 258 o pow. 0,59
ha, 260 o pow. 0,42 ha, 262/2 o pow. 0,0532 ha, 263 o pow. 0,18 ha, 266 o pow. 0,04 ha, 267 o pow.
0,11 ha, 268 o pow. 0,03 ha.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień uzyskanych od

mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu użytkowania powyższych
nieruchomości stwierdzono, że w/w działki zostały wydzielone w czasie uwłaszczenia włościan, jako
działki dróg stanowiące dojazd do pól, łąk, lasów i posesji mieszkańców wsi Jadwigów. Drogi te
istniały przed 1963 rokiem, istnieją do chwili obecnej i korzystają z nich wszyscy mieszkańcy wsi
Jadwigów.

Powyższe działki uznane za mienie gromadzkie pozostaną w zarządzie Rady Gminy i jej

organów wykonawczych, przy czym do mienia gminnego zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia
8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r.poz.446 ze zm.) mają zastosowanie przepisy
dotyczące mienia komunalnego, a zgodnie z art. 48 ust. 3 w/w ustawy wszystkie przysługujące
dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe,
zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że w/w nieruchomości, o których mowa stanowią drogi

wykorzystywane wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.




