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Klosno,20l8-05_10

DEcYzJA

Na Podstawie art, l, 3 i 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (t€kst jedn, Dz,U z 2016r, poz. 703), oraz ai l04 ustawy z dnia 74 czerwca 1960r Kocleks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z2017r., poz. 1257 zn nnialami) zwzędu
postanawiam
uznaĆ za mienie gromadzkie nieruchomościomacmne w operacie ewidencji gruntów i budynków dla miasta
Krosna obręb numer 2 - Polanka jako działki ewidencyjne numer:
l17911 o pow 0,0308ha
1182 o pow.0,1323ha
l260 o pow. 0,0600ha
1337/1 o pow. 0,066lha
l337l5 o pow.0,0046ha
1552/l o pow. 0,0óllha

oraz w obrębie numer 6 - KrościenkoNiżne jako działki ewidencyjne numer:
90 o pow. 0,0096ha
140 o pow. 0,1097ha
237 o pow. 07689ha
2ó0 o pow. 0,0448ha
390 o pow. 0,0834ha
5l8 o pow. 0,0449ha
460/1 o pow. 0,0437ha
501 o pow. 0,0254ha
2184 o pow 0,0412ha
232911 o pow, 0,0010ha
23ż912 o pow. 0,ż146ha
2661 o pow 0,057óha
3326 o pow 0,0317ha
stanowiących drogi i place

uzasadnienie

Działki ewidencyjne numer tl7911, ll82, 1260, 1337ll, 133715, 1552l|,90, ,l40,237,260,3g0, 518,
460/l, 50|,2184,232911,232912,266|, 3326, stanowią drogi dojazdowe i place i w dniu wejścia w życie ustawy
z dnia29.06.1963L o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowiĘ mienie gromadzkie .

Z dokumentów geodezyjnych złożonych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartoglaficaej za numelem ewid,2'l4l15l65/12jakimi są "IŁotokĄ stwierdzenia stanu władania gruntami,,
które sporządzone Zostały dla potrzeb ZAłożęńa operatu ewidencyjnego dla miasta Krosna na Podstawie
przeprowadzonych dochodzeń w sprawie stwieldzenia stanu władania $untami w obecności świaclków w},rrika
że w działki numer: l179ll (częśćdawnej działki numer 933), 1182 (dawna działka numer 934), 1260 (rlawna
działka numer 97?),
i 133115 (częśćdawnej działki numer 1038), 155?/1 częśćdawnej działki numer
'33711
1r9Ą,90 (częśćdawnej
działki nlmer 4322 ), t40 (dawna działka numer 4500),237 (dawna działka numer
4404),260 (dawna działka numer 4385), 390 i 518 (dawna działka numer 4582) 46011 (częśćdawnej działki

numer 463 6), 50l (częśćdawnej działki numer 4659\,2184,2329/7,232912

( dawna działka numer 7615 i część

-2dawnej działki nwner 7429),2661 i 33ż6 (dawna działka numel 7857 i 8663/4), pozostawĄ we władaniu
Prezydium Miejskiej Rady Nalodowej w Krośniejako drogi i place (protokoły numer: ?49, 158, 1ż46, lż8ż,
1290i1531 stwieldzenia stanu władania gruntami z roku 1969 il970),

Na tej Podstawie działki powyZsze wpisane zostały w założonym w roku 1972 operacie ewidencji
budynków dla miasta krosna na rzeoz prezyd nn Miejskiej Rady Narodowej w l(rośniejako
władającego w utworzonych pozycjach lejesfiowych numer 100 i l35.
gruntów

i

W

roku

1982 w porycji tej w miejsce Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wpisany

zostałIJrąd

Miejski w Krośnie równieZ jako władający. W wyniku dokonania modemizacji operaiu ewidencyjnego miasta

Kfosna i utwolzenia w roku 1985 obrębu nr 2-Polanka i w roku 1992 oblębu numer 6-Krościenko Niine działki
te wpisane pozostają we władaniu na zasadzie samoistnego posiadania skaTbu Palistwą Urzędu Miasta Krosna
i Gminy Klosno - w zarządzie Prezydenta Miasta Krosna.

Od czasu założelia ewidencji gruntów tj. od roku 1972 do chwili obecnej nie zostały ąłoszone żadne
roszczenia w stosunku do tych nieruchomościktóre do chwili obecnej sklasyfikowane pozostają jako drogi
i

place.

NależY Zatem ptąjąć, że fieruchomości wymienione w sentencji decyzji byĘ zawsze ogólnodostępne nie
tYlko dla właścicieliprzylegĘch nieruchomości ale dla wszystkich, m|ały zatem charakter użytiizrości
publiczrrej.

Wobec powyższego z9odnie Z art.8 ust. 1 stosownie do przepisów art.

l i3

powyższej ustawy

z dlia 29.06.1963r o zagospodarowaniu wspólnot gruntołych biorąc pod uwagę ich stan istniejący w dacie jij
wejściaw Ącie tj. w dniu 5 lipca 1963r. nale4] stwiefi,zić że zostały speŁlione wszystkie przesłaŃi do uznania

nieruchomoŚci położonych na telenie miasta Krosna ozlaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków dla
obrębu ff 2-Polanka jako działki ewidencyjne numer: 1179/l, 1182, 1260, 133711, 1337 /2, l55211 i dla obrębu
numer 6-Krościenko Nizne jako działki ewidenryjne numer: 90, 140, 231, 260, 390, 5l8, 460/|, 50l, 2184,
2329/1,2329/2,266l i 332ó stanowiących drogi i place - za mienie gromadzkie.
Mając na uwadze powyższe fakty orzekrun jak w sentencji niniejszej decyzji.

Decyzja ntnlejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Krosna na okres l4-fu dni, a także w Biule6łrie Informacji Publiczrrej gminy oraz prasie lokalnej.
Decyzja niniejsza po uzyskaniu klauzuli ostatecaności stanowi podstawę do ujawnienia prawa wła5ności
dla Skalbu Panstwa w księgach wieczystych.
Pouczenie

:

Od deqrzji niniejszej stronom służyprawo do wniesienia odwolqnią do Wojewody Podkarpackiego za moim

pośrednictwem w terminiel4-miu dni od dątyjej dotęczenią.

W trakcie biegu teruinu do wniesienia odwołqnia strony mogq zrzec się prawa do wniesienia odwołąnia do tut.
organu. Z dniem doręczenia oŚwiadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwolania przez ostatniq ze Slron

postępo}l)ania deą)zja slaje się ostąteczną i prawomocna.

ofiz}mują:
1.

Wnioskodawca,

2. Tablica ogłoszeń, strona internetowa Urzędu Miasta KJo sna -2 egz,
3. Ewidencja gruntów wm,
4. Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie,
5.

Na.
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