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D E C Y Z J A 
            z dnia 10 lutego 2014r 
 

Na podstawie art. 7d ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z póź. zmian.), § 36 ust. 5, § 44 ust. 2, § 45 ust. 1 

pkt. 1, ust. 2, § 46 ust. 1 § 47 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 

marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454 z póżń. zm.),  art. 104  

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, 

poz. 1071 z póź. zmian.) – z urzędu 

o r z e k a m 

Wprowadzić zmianę w operacie ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla działki nr 172 stanowiącej 

drogę o nazwie ulica Ogrodnicza, położoną na  ark. 147 w obrębie 0110-Długojów,  polegającą na: 

1. Wykreśleniu działki ewidencyjnej oznaczonej  nr 172  o pow. 1.3161ha  

i  wpisaniu działek ewidencyjnych  nrnr:  172/1 o pow. 0.0047ha; 

                                                                          172/2 o pow. 1.3114 ha;                                                                    

zgodnie z wykazem zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki – nieruchomości zajętych pod ulicę Juliusza 

Słowackiego, stanowiącym integralną część Mapy sytuacyjnej nieruchomości (lub ich części) oznaczonych  

w ewidencji gruntów jako działki zgodnie z wykazem powierzchni zajętych pod drogę na dzień 31.12.1998r., 

przyjętym do zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu w dniu 

09.01.2007r. za numerem 1637-750/2006. 

2. Wykreślenie  zapisu : właściciel – Nieustalony, władający Gmina Miasta Radomia 

     I wpisaniu: współwłaścicieli – Stanisław Jałowski, 

                                                        - Krystyna Płaskocińska, 

                                                        - Czesław jałowski, 

                                                        - Daniel Jałowski, 

                                                        - Urszula Orczykowska  

z udziałem po 1/5  części każde z nich,  w  stosunku do ww działki nr 172/1. 

zgodnie z odpisem z KW RA1R/00051585/0  z dnia 28.11.2013r. 

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

Konieczność wprowadzenia niniejszej zmiany zgłosił Kierownik Referatu Regulacji Stanów Prawnych  pismem znak 

ZN-II.6821.2.49.2013.DB z dnia 04.11.2013r. przedkładając Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących 

działki – nieruchomości zajętych pod ulicę Juliusza Słowackiego. Ww wykaz stanowi integralna część Mapy 

sytuacyjnej nieruchomości (lub ich części) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki zgodnie z wykazem 

powierzchni zajętych pod drogę na dzień 31.12.1998r., przyjętym do zasobu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji  
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Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu w dniu 09.01.2007r. za numerem 1637-750/2006. Pismem z dnia 

28.11.2013r. znak jak wyżej dołączono odpis z KW RA1R/00051585/0 z dnia 28.11.2013r 

W trakcie  przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:  

W rejestrze ewidencji gruntów i budynków m. Radomia dla obrębu 0110- Długojów w jednostce rejestrowej 

G.1806 figuruje działka nr 172 o powierzchni 1.3161ha zapisana na Gminę Miasta Radomia - jako władającego.  

Zgodnie z Wykazem Synchronizacyjnym KW 51585, stanowiącym integralną cześć ww Wykazu zmian danych 

ewidencyjnych dotyczących działki – nieruchomości zajętych pod ulicę Juliusza Słowackiego cyt. „ Zapisanemu  

w dziale I KW 51585 placowi nr 101 wykazanemu na planie nr 1 przechowywanym w zbiorze dokumentów hip. 

999 „ Place Długojowskie” o powierzchni 0,1052ha położonemu przy ulicy Ogrodniczej 1 odpowiadają działki  

nr: 50/13-arkusz 120, obręb X/1 (powierzchnia 0,0101haha), 82- arkusz 144 ( powierzchnia 0,0904ha) i 172/1 

(powierzchnia 0,0047ha) – arkusz 147, obręb XI o łącznej powierzchni 0,1052ha. Zmiana numeracji działek 

powstała podczas zakładania ewidencji gruntów – operat 213/12/217/67”. 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest działka nr 172/1 o pow. 0,0047ha. Zawiadomieniem z dnia 

28.01.2014r. znak jak wyżej, strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz  

o możliwości zapoznania się, zgodnie z art. 10 k.p.a. z w/w dokumentacją geodezyjną.  

Ze względu na nieznany adres P. Czesława Jałowskiego przedmiotowe zawiadomienie ogłoszono w Biuletynie 

Informacji Publicznej  na stronie www.bip.radom.pl w dniu 28.01.2014r.  oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń  

w tut. Organie w dniach od 28.01.2014r do 06.02.2014r.  

W wyznaczonym terminie tj. w dniu 03.02.2014r. do tut. Organu zgłosił się Pan Jan Orczykowski syn Pani Urszuli 

Orczykowskiej (pełnomocnictwo w aktach sprawy), a w dniu 04.02.2014r. Pan Daniel Jałowski w sprawie 

wszczętego przedmiotowego postępowania. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym Pan Daniel Jałowski  

i pełnomocnik P. Urszuli Orczykowskiej P. Jan Orczykowski nie wnieśli zastrzeżeń do zebranych dowodów  

i materiałów w sprawie. Pozostałe strony nie zapoznały się z materiałem dowodowym w sprawie i nie zgłosiły 

żądań.  

Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Organu oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej  na stronie www.bip.radom.pl 

Biorąc powyższe pod uwagę należy orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Pouczenie:  

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Mazowieckiego 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). 

                                                                                                                                Z up. PREZYDENTA MIASTA 
                                                                                                                                         Małgorzata Dębowska 
                                                                                                                                  Kierownik Ewidencji Gruntów 

Otrzymują: 

1. Gmina Miasta Radomia – Wydział Zarządzania Nieruchomościami w/m 

2. P. Stanisław Jałowski 

3. P. Krystyna Płaskocińska 

4. P. Daniel Jałowski 

5. P. Urszula Orczykowska 

6. P. Czesław Jałowski 

7. A/a - 2 egz. 

       Decyzja nie podlega opłacie skarbowej - art. 7, ust. 3. 
       ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  

       (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z  późn. zm.). 
       Inspektor  E. Zduńska 

 


