STAROSTAJ4DRZEJOWSKI
ul. 11 Listopada
83,28-300Jgdrzejów
tel.ax (4i) 3862l38; email:jedrzejow-rgn@f-rnn.pl
Jedrzeiów.dn. 75.07.2017r.
Z n a k .R G N . 6 810 . 5 .16 . 2 0 1 7

DECYZJA
.ra podstawieart. 8 ust. 1 ustawy z dnia?9 czertvca1963r. o zagctstrtodarov,aniu
v'soólnr¡i
(Dz.U. z 1963r. Nr 28, poz.169ze zm.')oraz art. 104ustawyz dnia l4 czeru'cai960 r.
sr;in!;;-,','t'cit
Kr,dtk.sposi(powaniaadministracyjnego
(tj. Dz.lJ. z 2016r., p o z . 2 3 )
o{zekam,

2e nieruchtimo5cipolo2onewe wsi Wggleniecgm. Jgdrzejów,oznaczone
w ewidencjigruntóu'
,:hrrh 33 lVggleniecgm. Jgdrzejów, jako dzialki nr 6612,66/3,298/2,
29813,299"
302,303/2.
3{}J,,/3,
:1{}5.306, 307"30912,309/3,309, 310 i 311 o l4cznej porvierzchni 4,3ó2? ha, sfanurrirr
mir-'*iegromadzkie.
Uzasadnieni_q
Na n'iliosek Gminy Jgdrzejówzostalowszczgtepostgpowanieadministracr,jne
ri, sprauir:
ustaleniaczy nieruchomoSci
jakci
oznaezone
w er,l,idencji
gruntówobrgbWgglenier:gm. .ledrzejow.
dz-ialkin';66i2, 6613,298t2,29813,299,
302, 30312,303 3,305, 306, 307, 30Bt'2,
308i3,30!i,i 1(,r
i I I 1 o tg.cznej
powierzchni4,3622ha, stanowi4rnieniegminnewsi wggleniec.
\l'i oparciu o zebrany w postgpowaniuadministracyjnyrnmaterial dovu'odc*1'd. Cantei,r"r,:l::riljne.
cokumentygeodezyjnei kartograficzne,
wójta oraz,z.zlTania
oSwiadczenie
Éu,'iadków.
r.:,cir,.:(iiic
snoscbuuZ1.tkou'ania
przedmiotowego
gruntu,tut. organustalil:
'.1:¡.:zie ewidencjigruntów obrgbu3-l \'\¡ggleniecgm.
Jgdrzejów,w jetir;cslceieie:,tiorv;.j
C.ii7 SkarbPaústr.r'a
figurujejako wladajacydziaikamiNr 6612,6613,298,2.298i-1.
299" i02."
303r2, lüi,''i. 305. 3016.307,30812.308/3. 309, 310 i 311 o l4cznejpoli,ierzchni-1.1622ira'.
\\' uz\ilklilü,'aniu
W opisie u23,tku
Llrzedu N'{iastai Gminy w JEdrzejowie- Drogi Gospodarr:ze.
jako
cizlaiki:,: z-apisane
sa
drogi.
'/. ¡s-,,i'i:¿dczenia
FJurmistrza
Miasta Jecirze-iowa
wynika 2e, przedmiil,lt'r: nierilchorn¡ici
ilz',,.;r-{r'1,\itir"i
:iajako drugi iiojazdowe.które stanorviamieniegromadzkier.vsilfrcgieniec.
i''" i¡farciu o zcznairiaSwiadków- mieszkaúcówwsi Wggleniecustalont-."
ze úzttlki i',bjete
'trvly
poSIQpo'.lauiem.
ill--1'..rijil,;.)¡it,1,\v111
uz¡,'tkowane
przez mieszkaúcóv¿
rvsi ü'cgieniec.:ak¡-.'
drogi
LiJ.tl:.iilür\.r
dü orzyieglvchdo nich nieruchomoSci.
.1-gt;cinic
z arI. 3 ustawy o zagospotlarowaniuwspólnot gruntov,yclt nie zaiicza sis oo
rr'srtt,irri..,t
gruntowychnieruchomoéci
jezeli przeci
lub ich czeSciokreélonychw art. I ust. i ustav"]¡,
iinicn 1 st-vcznia2011 r., zostaly prawnie lub tbktycznie przekazanena cele pr:bliczneiL¡b
spciecznc.
',\' sprawieustaiono,2e przedmiotowe
nieruchomoSci przeznaczone
zostaly na Clugo pr"zed
cjata '"i¡kazanaw przepisie ustawy, do uzyku publicznego (spolecznego)nrieszkanccil rvsi
\\'cgieritc. vt z.wiEzkvz fym nie stanowi4wspólnotvgruntowejlecz stanouiqmienic:gromacizki;
griiinne).
iobcci-.ie
-rlieruchomoSci
uznane za mienie gmir.ne pozostajEw zarz4dziegmin¡' i jej organ(riv
w¡,konawczvch,przy cz"tm w odniesieniudc mienia gminnego maj4 zasrosorva¡ri,:'
przepis¡.,
ccr'¿"'czace
mieniakomunainegozawartew ustawiez dnia l0 maja 1990r. przepisl,,wllr(r\Á,ltizoiq(e
it..iltr\',e
:; sctrnorzqdzie
lert'torialnym i usíawga pracownikach samorzqdowl,sl,(Ilz.i-l. nr 32, poz.
\9i ze zm.j. Zgodniez przepisemart. 7 pou'oianejustawy, mienie gminne .,staje .sie: dniem

v;ejic'iü tr zycie ustawy o samorzqdzieterytorialnym z mocy prawa mienietn gmint, nu które.¡
obsturze.ie.sÍpolo2one".
\ienaruszalnoSópraw mieszkaúcówwsi do mienia gminnegogwarantu.ja
przepisy'usta\\'v
,: Li.i:8 rri:rrc:i1990r. o samorzqdzie
gminnym(.t.j.z 2013 r., poz. 594 ze zm.). Zgodnicz art. 48
ust. l, I i 3 cvtowanejustawy,jednostkapomocniczazarz4dzai korzystaz mienia kornunalnego
oraz rilzporzadzadochodamiz tego 2ródla iv zakresieokreSlonymw statucie.rrz¡' cz1'm rada
gmrn) nie moze uszczupliódotychczasowych
prarv solectw do korzystaniaz micnia bez zgociy
zebrania wic'jskiego,wszelkie przysluguj4cedotychczasmieszkaúcom'uvsipra\\a rvlasnoSci.
rr2\iii.'\\rnia iub inneprawarzeczo\rei majqtkoue.pozosraj4
nienaruszone.
Bior¿lcpod uwaggustalonystan faktycznyoraz obowiqzuj4cystanprawn-v"nalezaiot,.rzec
jak r,,'sentenciininiejszejdecyzji.
Pouczcnic:
i.¡ii niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wliesienia odwolania do Wojewtrdl'
.
Sr.,,ci,-,1..i::,'
skiegorv Kielcachza poSrednictwem
StarostyJedrzejowskiego
w ierminie 1.í-tr¡ciniod
dnia ici iorcczenia.
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