
    Radom, dnia 06.12.2010 
Gd.II.7410-1-96/10 
 
 

        D E C Y Z J A 
 
 Na podstawie art. 20 ust.1, art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240. poz. 2027 z 2005r. z póź. zmian.), art. 104 § 1 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 

1071 z 2000r.z póź. zmian.) – z urzędu 

 

       o r z e k a  s i ę : 
 

wprowadzić zmianę w operacie ewidencji gruntów i budynków m. Radomia  

w jednostce rejestrowej G. 1593 obrębu 0020 – Gołębiów dla działki nr 8/1 na ark. 18, 

polegającą na wykreśleniu Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznej w Kielcach jako 

zarządcy. 

                                                                                                                            

    U z a s a d n i e n i e: 
 

 
Konieczność wprowadzenia wyŜej opisanej zmiany zgłosił, pismem  

nr ZN.II.BG.0719/74/10 z dnia 21.10.2010r. Kierownik Referatu Regulacji Stanów Prawnych 

tut. urzędu. 

W ewidencji gruntów i budynków dla działki 8/1 na ark. 18 wpisana jest Gmina 

Miasta Radomia jako właściciel oraz Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznej z siedzibą  

w Kielcach jako zarządca. Stan prawny przedmiotowej działki uregulowany jest w księdze 

wieczystej nr RA1R/00024889/3 na Skarb Państwa.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, Ŝe decyzja  

Nr G.II.8224/207/89 z dnia 11 kwietnia 1989r. na podstawie której wprowadzono zmianę dla 

działki 8/1 dotyczyła zwiększenia opłat dla WOE  Zakładu Energetycznego w SkarŜysku – 

Kamiennej z tytułu zarządu terenem państwowym o pow. 226 m2 połoŜonego w Radomiu przy 

ul. Kopalniane, uŜytkowanym jako teren pod stację trafo. Z powyŜszych objaśnień wynika,  

Ŝe w/w decyzja nie dotyczy Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznej. Ponadto  

nie znaleziono innych dowodów zmian dla w/w działki. Wydział Zarządzania 

Nieruchomościami jako jednostka odpowiadająca za gospodarowanie gruntami Skarbu 



Państwa i Gminy Miasta Radomia równieŜ nie posiada dokumentu potwierdzającego 

przekazanie działki 8/1 w zarząd w/w zakładowi.  

Pismem z dnia 25.10.2010r. zainteresowane strony zawiadomiono o wszczęciu 

postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji 

gruntów i budynków dla działki 8/1 przy ul. Kopalnianej 4a. Z uwagi na zwrot pisma  

z powodu braku adresata pod wskazanym adresem tj. Zakładu Wykonawstwa Sieci 

Elektrycznej w Kielcach zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzenia 

zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 8/1 ogłoszono w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.radom.pl . Strony postępowania,  

w określonym terminie, nie zgłosiły się i nie złoŜyły dodatkowych dokumentów. 

Biorąc powyŜsze pod uwagę naleŜało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. 

W związku z powyŜszym w jednostce rej. G. 1593 obrębu 0020-Gołębiów dla działki 

8/1 figurować będzie Gmina Miasta  Radomia jako właściel.  

Niniejsza decyzja zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Radomiu na okres 14 dni oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  

na w/w stronie internetowej.  

 

 Od decyzji tej słuŜy stronom odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania  

za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia (art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 kpa). 

 
 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Gmina Miasta Radomia - Wydział Zarządzania Nieruchomościami w/m 
2. A/a- 2 egz. 

 
 
 

  


