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DECYZJA
Na podsta*,ieart. 8 ust. I ustawyz dnia29 czer¡,ca1963r. o zagospodarovaníu
wspólnot
grunlotLych(Dz.U.z 1963r. Nr 28, poz. 169z.ezrn.)oraz art. 104ustawyz dnia l4 czc¡wca1960r.
Kodektpost(powaniaadm¡n¡stractnego
(fi. Dz.\1.z 2Ol6 r., poz. 23)
orzekar¡,
¿e nieruchomoscipolo¿oncwe wsi Jasionnagm. Jgdrzejów,oznaczonen ewidcncji gruntów
obrgb 11 J¡sionna gm. Jedrrejón, j¡ko dzialki Nr 464, 465, 466, 467,468,469,470,471,472,
475, 416,477, 47a, 479,48t/1,483, 484, 485, 486, 487, 488, 4a9, 490, 491, 492,493, 494, 496,
49711,498,500, 501, 502, 596, 597/1i ó04 o l4cznej po*ierzchni 7,98 ha, stanowi4 mienie
gromadzkic.
Uzasadnienie

Na wniosek Gminy Jgdrzejówz dria 03.07.2015¡., zostalo wszczgtepostgpowanie
administracyjne
w sprawieuslaleniaczy ¡ieruchomoScioznaczonew ewidcncjigruntów obrgb
jako dzialkiNr 164,465,466, 46'7, 468, 469,470,47l, 4't2, 475, 4'76,
gm.
I I Jasionna JQdrzejór',
477,478,479,481/1,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,193,494.496,497n,4
500, 501, 502, 596, 59'7/1i 604 o l4cznejpowierzchni7,98 ha. stanowiqmienie gminne wsi
Jasionna.
W opa¡cju o zebrany* postqpowaniuadministracyjnymmaterial dowodowy tj. dane
ewidencyjne,dokumentygeodez¡jnei kartograficzneoraz zezndr'i¿mjeszkaúcó$\l'si Jasionna,
odnosniesposobuuzFkowa¡japrzedmioto\\ego
gnurtujtut. organustalil:
W bazie ewidencjigruntów obrqbu 1l Jasionnagm. Jgdrzejów,& jednostccrejestrowej
G.248SkarbPaistwafigurujejako *'ladaj4cydzialkamiNr 464,465. 466,467. 168.469,1'/0.4'11,
4 7 2 , 4 7 5 , 4 ' , 716' 7. 7 , 4 7 8 , 4 1 9 , 4 8 r 4/ 18,3 ,4 8 4 ,4 8 5 ,4 8 6 ,4 8 7 ,4 8 8 ,4 8 9 ,4 9 0 , 4 9 1 , 1 9 2 , 4 9 3 , 1 9 4 ,
496, 497/1,498, 500, 501, 502. 596, 59711i 604 o lqcznejpowierzchni7,98ha, w uzytkowaniu
UrzgduMiastai Gminy w Jgdrzejowie.
W opisieuzlrku dzialki te zapisane
sqjakodrogi.
W opa¡ciuo zeznaniamieszkaúcówwsi Jasion¡a,biorqcychudzial w przqrrowadzon;m
w dniu 25 pazdziemika2016 r. zebraniuwiejskim ustalono,ze dzialki obigtep¡zedmiotowym
post9powaniem.
uzytkowancb1'! przez mieszkaricówwsi oraz okoliczrq ludnoéójako drogi
dojazdowedo prz;-leglychdo nich nieruchomo(ci.
Zgodr:,e z ir,t. 3 üstawy o zagospodarowaniuíspólúot gn/nto'|'.',:ci, nie zalicza sig clo
wspól¡rotgruotouJchnie¡uchomoÉci
lub ich czqsciokreólonych1\'a¡t. i ust. i usta\J/.jl]zeli przed
dniern 1 stycznia2011 r., zostaly prawÍie lub faktycznie przekazurena ceJepubliczne lub
spolecznc.
W sprarvieustalono.2c przedmioto*enieruchomoSci
p¡zeznaczone
zostalyna dlugo przed
(spolecznego)
dat4 u'skazan4ll przepisie usta\J, do uzytku publicznego
mieszkaócówwsi
Jasionna,iv z\\'i4z*rrz tt1'r:'nie stanowiqwspólnotygrunto'¡ej Iecz stanowiqmieniegromadzkie
(obecniegninne).
NieruchomoSciuznaneza mienie gminne pozostaj4w zarz4d,zlegmin¡ i jej organow
\ykonawczych, przy czym u' odniesieniudo mienia gminnego maj4 zastoso*anicprzepisy
dotycr4cemieniakomunalnegoza\?rte w ustawiez dDia10 maja l99A r. przep¡.t,v,pro,,radzajq.e

uttLltLgo sLtüotzqdz¡eteryoridlnytl i usla\,€ o Jrracovnikitch samorzqdovych(Dz.U. t 32, poz.
191 ze zrn.).7.godnle z. p¡zepisem art. 7 powolancj usta\\y, mienie gminnc ,,sra¡esig z dníen
teiScia fi zyc¡e ustrir|y o sdmorzqdzieleryloridlnfm z moqi pra||a mieniem gminy rur klórej
jesl pohrione ".
ohsz.rrze
praw mieszkaicó$ wsi do mienia gminnego g\\'arantujqprzepisy ustawy
NienaruszalnoSó
z dn. 8 marca 1990 r. o samorzqdziegmin ym (t.j. z 2013 r., poz. 594 ze zm.). Zgodr.ie z arl. 48
ust. i, 2 i 3 cfowanej ustawy, jednostka pomocnicza zarz4dzal kotzysta z mieüia komunalnego
oraz rozporz4dzadochodami z tego 2ródla \\' zakesic okrcslonym $' statucie, przv czym tada
gminy nie moze uszczuplió dotychczasowychpraw solect\\' do kozystania z mienia bez zgody
zebra¡lia wiejskiego, wszelkie przyslugujqcc dotychczas mieszkaicom wsi prawa wlasnoici,
u21-tkowanialub inne pr¿warzeczowei maj4tkolve.pozostaj4nienaluszone.
Bior4c pod uwagg ustalony stan faktyczn)' oraz obowi4zuj4cy stan prawny, nalezalo ozec
jak w sentencji ¡iniejszej decyzji.
Pouczer1ie:
Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Swigtokrzyskiego1!-Kielcachza pos¡ednictüemSlarostyJqdrzejowskiegow te¡minie 14-tu dni od
dniajej dorqczenia.
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DECYZJA
Na podsta$ieart. 8 us1.I ustawyz dnia29 czerwca1963t. o zagospodaro\ranüt
wspól ot
grunlo\r\ch(Dz.U.z 1963r. Nr.28,poz. 169ze zm.)orazarf. 104ustawyz dnia 14cze¡wca1960¡.
Kodekspostgpou,ania
(tj. Dz.\J.z 2016r., poz.23)
administracyjncgo
orzekam.
¿e nieruchomoécipoloione we wsi Wolica gm. Jgdrzejó[, ozrt^czonew ewidencji gruntów
obrQb35 Woücagm. J9drzejów,jako dzialkiNr 607,608,609, 610,611,612,614,616,617,
620,621,623,624,625,626i 627o l4czrtejpowierzchni5,70ha, stanowi4mieniegromadzkie.
Uzasadnienie
Na \rniosek Gminy Jgdrzejówz dnia 03.07.2015r., zostalo wszczQtepostgpowanie
administracinew sprawieustaleniaczy nieruchomoscioznaazonew ewidencjiguntów obrgb
jako üialki N¡ 607, 608,609, 610, 6ll, 612, 614,616, 617, 620,621,
35 Wolica gm. Jgdrzejów,
623,624,625,626i 621o l4cznejpouietzchni5,70ha,stanowi4mieniegminnewsi Wolica.
W oparciu o zebranyw postqpowaniuadministracyjnymmaterial dowodowy tj. dane
e\\'idencyjne,dokument,vgeodezyjnci kartograficmeotaz zezttaííamieszkaócówwsi Wolica,
odnoéniesposobuuzltko*ania p¡zedmioto\\ego
g¡untu,tut. o¡ganustalil:
W bazieewidencjigruntówobrgbu35 Wolicagm. Jqd¡zejów,w jednostcerejestrowejc.221
SkarbPaístwafigurujej ako wladaj4cydzialkamiNr 607,608, 609, 610, 6ll. 612, 614, 616,6ti ,
620, 621, 623,624. 625,626 i 62'l o l4czrLej
powietzchni5,70 ha, w u4'tkowaniuUrzgduMiasta
i Gminy w Jgdrzejowie.
W opisieuzfku dzialkite zapisane
sqjakodrogi.
W oparciuo zezrrarl'ia
mieszkaúcówwsi Wolica, bior4cychudzial w pzep¡owadzonyn
w dniu 25 pazdzicmika2016 ¡. zebraniuwiejskim ustalono,Ze dzialki objgteprzedmiotowlm
postgpowaniem.
uzfko*ane byly ptzez mieszka¡ców\1'si oraz okolicznq ludnoSójako &ogi
dojazdowedo przyleglychdo nich nieruchomoÉci.
Zgodniez art. 3 ustawy o zagospodarowaniu
wspólnotgruntowyci, nie zaliczasig do
wspólnotg¡untowychrúeruchomoÉci
lub ich czgsciokeélonychw art. I ust. 1 ustaw].,jezeli przed
dniem I stycznia20ll r., zostaly p¡aqnie lub faktyczniepzekazanc na cele publicznelub
spolecznc.
. .W sprawieustalono.2e przedmiotowe¡ien¡chomoécipftez]¡raczol¡'e
zostal'J
na dlugo¡rzed
datq$,skazan4
\\'pzepisie ustaÍ}. do uz)tku publicznego(spolecznego)
mieszkaícówwsi Wolica,
u z$iqzku z tlm nie stanowi4wspól¡oty grunto*ej lecz stanowi4mienie gromadzkie(obecnie
glnlfine).
Nie¡uchomoici tfz¡lane za mienie grninne pozostaj4 \\' zarzqdzie gmin¡ i jej organo*
r,vykonawczych,przy czym w odniesieniu do mienia gminnego maj4 zastosowanieprzepisy
dotycz4cemienia komunalnegozawane w ustawie z dnia 10 maja 1990 r. przepisy ttprotad:ajqce
ustuv,Q o samorzqdzie lerftoria¡nlln i ustau,g o praco$tnikach samorzqtlortych (Dz.IJ. n 32, poz.
191,ze'zñ.). Zgodnie z przepisem a¡t. 7 powolanej ustaqy. mienie gminne ,.s/aje sig z dniem
vejicia w 2ycie usÍaúy o somorzqdzie Íeryhrialry,-m z moc! pta--.t n\ieniem gminl no hórej
obszarzei csl poloaone".

prarvmieszkaúcó$wsi do micnia gmi¡nego g$'arantuj4przepisyustawy
Nienarusntnoéó
gmitlnyhi(t.j. z 2013r., poz. 59.1ze zm.).Zgodniez drt-48
z dn. 8 marca1990t. o
"^amorzrldzie
jednostka
pomocnicza7,arzTdza
ust. 1, 2 i 3 cytowanejustawy.
i korzystaz mieniakomunalnego
oraz rozporzqdza
dochodamiz, tego Zródlaw zak¡esieokeÉlonym Í' statucic,przy czym rada
praw solectwdo ko¿ystaniaz mienia bez zgody
gminy nie mo2euszczupliÉdotychczasow'ych
zebraniawiejskiego,*szelkie przyslugujacedotychczasmieszkaicom rvsi pra*a rvlasnoéci.
pozostajq
njeDan¡szone.
uzltkowanialub in¡e prawarzeczo\\ei maj4tko$'e,
Bior4cpod urvaggustalonvstanfaktycznyorazobowiqzuj4cysta¡ prawny,nalezaloorzcc
jak w sentencjininiejszejdecyzji.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji shúy stronom prawo wriesienia odwolania do Wojewody
w Kielcachza poé¡cdnict$'em
$'terminie l4-tu dni od
Swigtokrzyskiego
StarostyJgdrzejowskiego
dniajej dorgczenia.
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DECYZJA
Na podstawieart. 8 ust. 1 usta¡a'y
z dnid29 czer\uca1963r. o zagospodarov,aniu
wspólnot
gruntowych(Dz.U.z 1963r. Nr 28.poz. 169ze zm.)otuz art. 104ustawyz dnia 14 czc¡wca1960t.
Kodek,poslgpowanía
ddmifiístracyjnego
(t.J.Dz.lJ.z 2016r., poz. 23)
orzekam,
¿e nieruchomoócipolo¿onelve wsi Raków gm. JQdrzejów,oznaczonew cwidencji gruntów
obrgb 30 Raków gm. Jtdr¿cjó\i, j¿ko dziatki Nr 424,427,428, 129,430, 431, 433,434,43j,
434,440,415i 451o l4cznejpolierzchni 3,34ha, st¡nowi4 mieniegromadzkie.
Uzasadnienie
Na wniosek Gminy Jgdrzejówz dnia 03.07.2015r.. zosralo wszczqtepostqpowanie
administrac¡jnerv sp¡awieustaleniaczy nie¡uchomoicioznaczonew e&'idencjigruntów obrgb
30 Rakówgm. Jqdrzejów,jako dzialki Nr 424, 427,428,429,430, 431,433, 434,43'7,438, 440,
445i 451o lqcznejpo\\,ierzchni
3,34ha,stano*i4mieniegminnewsi Raków.
W oparciu o zebnny w postgpowaniuadministracyjnyrnmaterial dowodow) tj. da¡e
ewidcncljne,dokumentygeodezyjnei kartograficzneoraz zez arlia mieszkaicówwsi Raków,
odnoÉnie
sposobuuzfkowania przedmiotowego
gruntu,tut. organustalil:
W bazieewidencjigruntówobrgbu30 Rakó1v
gn. Jgdrzejów.wjednostcerejestrowejc.214
SkarbPaistwafigurujejako Í'ladaj4cydziatkamiNr 424, 42'1,428, 429,430, 431,433,434,43't,
438, 140, 415 i 451 o l4cznej powierzchni3,34 ha, w u4'tko*'aniu Urzgdu Miasta i Gminy
w Jgdrzejowie.
W opisieuzfku dzialkite zapisane
s4jakodrogi.
W oparciuo zezÍaÍia mieszkaúcówwsi Raków, biorqcychudzial w pzeprowadzonJ,m
w dniu 25 pazdziemika2016 r. zeb¡a¡iuwiejskim ustalono,2e dzialki objQteprzedmiotowym
postqpowaniem,
u2)'tko\\'anebyly przez mieszkaicówwsi oraz okolicznq ludno3ójako d¡ogi
dojazdowedo przyleglychdo nich nieruchomofui.
Zgodníe z art. 3 ustawy o zagospodarowaniu\L'spólnotgntntorryc¿, nie zalicza sig do
wspólnotgrunto$]'chnie¡uchomoSci
lub ich czgéciokeélonychw art. 1 ust. I ustary, je2eliprzed
d[iem 1 stycznia2011 r., zosta]yprarmie lub f'akt),cznieprzekazanena cele publicznelub
sDoleczne,
. W sprawieustalono,ze przedmiotowe
¡ie!-uchomoéci
przeznaczone
zostaly¡a Clugcprzed
dat4$skazan4w przepisieustawy.do uz)-tkupublicznego(spolccznego)
rnieszkaicówwsi Raków,
w zNi4r4{uz t)¡m nie stanolvi4wspól¡oty g'ul'rtowejlecz stanowiqnienie grornadzkie(obecÍie
g¡nin¡e).
Nie¡uchomoSciuzna¡e za mienie gminne pozostaj4$' zan4dzie Erl,jr!- i jej organów
üykonawczych.ptzy cz:-m w odniesieniudo mienia gminnegomaja zaslosowaniepüepisy
dotycz4ce
mieniakomunalnegozau,artew ustawiez dnia 1Omaja 1990t. przepisywprotadzajqce
ust.iw€o samorzqdz¡e
tetytor¡alnyúi usta\|go placovn¡kachsamorzc¡dovych
(Dz.U. n¡ 32, poz.
191 z.ezm.). Zgod\1ez przepisemafi. 7 powolancjustawy,mienie goime ,,sfa¡es¡ez dniem
\,ejicia v) 4'cie ust^ry o sdmorzqdzieterytor;alnlm z mocy prav'a m¡eniemgmíry) na której
obszarzeier't Doloaofie'-

Niena¡uszalnosóprau' micszkaúcó$'wsi do mienia gnin¡ego g$'arantujqprzcpisy ustawy
(1.j. z 2013 r., poz. 594 ze ^n.). Zgodnic z arl. 48
z dn. 8 marca 1990 r. o samolzqdziegmíüt1yn1
ust. 1, 2 i 3 c)towanej ustawy, jed¡ostka pomocniczazatz4dzai kotzysta z mienia komunalncgo
otaz rozporz.4dz,a
dochodami z tego iódla rv zakesic okreÉlonym w statucie-przy czym rada
gminy nie moze uszczuplió dotychczasou.lchpra\\'solectw do korzystania z mienia bez zgody
zebrania wiejskiego, wszelkie przyslugujqce dolychczas mieszkaicom u'si prawa *lasnoéci.
uzytkowanialub innc prawa rzcczowc i maj4tko&e,pozostaj4nicnanNzone.
Biorqc pod ueagQ ustalo¡rystan l'aktycznyoraz obowi4zujqc¡' stan pra\my, nalezalo orzec
jak w sertencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji slu2y stronom p¡awo wniesienia odwolania do Wojewody
Éwigtokrryskiegow Kielcach za polrednictwem StarostyJqd¡zejowskiegow lerminie 1,1{udni od
dniajcj dorgczenia.
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