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SPÓŁKA DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY LEŚNO-GRUNTOWEJ W SIEWIERZU
ZASKARŻYŁA DECYZJĘ MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno–Gruntowej w Siewierzu
zaskarżyła decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi
publiczne w Siewierzu: ul. Juliusza Słowackiego i Plac Wojska Polskiego,  wystąpił  do Wojewody
Śląskiego z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Siewierz z mocy prawa
własności nieruchomości o ogólnej pow. 0.7080 ha, zajętej pod ww. drogi. Nieruchomość ta, według
zapisu w ewidencji gruntów stanowi własność Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej
w Siewierzu.

Powołując się na uchwałę Nr XX/161/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 31 marca 1987 r.,
Burmistrz uzasadnił wniosek publicznym charakterem przedmiotowych dróg i wykonywaniem przez Gminę
Siewierz faktycznego władztwa publicznego nad nieruchomością zajętą pod tymi drogami.

Wojewoda Śląski, stwierdzając spełnienie przesłanek art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. -
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, decyzją Nr NWIII.7533.285.2017 z
dnia 26.07.2018 r., zgodnie z zawartą we wniosku prośbą stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 1
stycznia 1999 r. przez Gminę Siewierz własności nieruchomości zajętej pod ww. drogi publiczne.

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno - Gruntowej w Siewierzu od decyzji Wojewody
Śląskiego wniósł odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, zarzucając Wojewodzie naruszenie prawa
materialnego i postępowania administracyjnego.

Wojewoda,  nie  znajdując  podstaw  do  zmiany  swojej  decyzji  przesłał  akta  sprawy  do  Ministra
Inwestycji i Rozwoju, celem rozpatrzenia wniesionego przez Spółkę odwołania.

Minister Inwestycji i Rozwoju decyzją z dnia 1 kwietnia 2019 r., uznając, iż przesłanka władztwa
publicznoprawnego nad drogami gminnymi – ul. Słowackiego i PL. Wojska Polskiego została dostatecznie
wykazana, utrzymał w mocy decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 26.07.2018 r.

Niestety,  Zarząd  Spółki  dla  Zagospodarowania  Wspólnoty  Leśno-Gruntowej  w  Siewierzu  nie
podzielając stanowiska organów administracyjnych, wniósł skargę na ww. decyzję Ministra Inwestycji
i Rozwoju do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Cóż, można było się tego spodziewać.

W zaistniałej sytuacji regulacja stanu prawnego wspomnianych dróg potrwa w czasie, co nie pozostaje
bez wpływu na ich zarządzanie i utrzymywanie przez Gminę Siewierz.
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