STAROSTA WŁOSZCZOWSKI
ul. Wiśniowa 10

Włoszczowa, dn.2018.02.22
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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 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) po przeprowadzeniu
wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego

orzekam:
uznać działkę gruntu położoną we wsi Mrowina gm. Kluczewsko oznaczoną w ewidencji gruntów
jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha, za mienie gromadzkie.

Uzasadnienie
Dnia 30.01.2018r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie uznania
za mienie gromadzkie nieruchomości położonej we wsi Mrowina gm. Kluczewsko oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha.
W

wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wyjaśnień

uzyskanych od

mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim dotyczącym ustalenia sposobu użytkowania powyższej
nieruchomości stwierdzono, że działka nr 193/2 została wydzielona w czasie uwłaszczenia włościan,
jako działka drogi stanowiąca dojazd do pól, lasów oraz sąsiednich miejscowości. Działka ta istniała
przed 1963 rokiem, istnieję do chwili obecnej i korzystają z niej wszyscy mieszkańcy wsi Mrowina.
Powyższa działka uznana za mienie gromadzkie pozostanie 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 (t.j. Dz. U . z 2017 r. poz. 1875 z późn. 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 nieruchomość, o której mowa stanowi drogę
wykorzystywaną wspólnie przez mieszkańców, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:
Od

decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania się do Wojewody Świętokrzyskiego

w Kielcach za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia po upływie terminu
jej podania do publicznej wiadomości.
Zgodnie

z art.

127a ustawy

z dnia

14 czerwca

1960r.- Kodeks

postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. U . z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej
niż po otrzymaniu decyzji.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia
odwołania (art. 130 § 4 k.p.a).
Skutkiem zrzeczenia się przez strony prawa do wniesienia odwołania jest nie tylko uzyskanie
cechy ostateczności przez decyzję, lecz także cechy prawomocności. Decyzją prawomocną jest
decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu (art. 16 § 3). Strony, zrzekając się prawa do
wniesienia odwołania, zrzekają się zatem równocześnie prawa wniesienia skargi do sądu.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Podane do wiadomości, poprzez:
1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
2. Umieszczenie w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
3. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kluczewsko
4. Umieszczenie w BIP Gminy Kluczewsko
5. Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Kluczewsko
6. Ogłoszenie w prasie lokalnej
7. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń we wsi Mrowina

