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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 11 października 2022 r. informuję co następuje: 

- działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Mąchocice Scholasteria, gm. Masłów, 

numerem 134 o pow. 2.1700 ha wchodzi w skład drogi powiatowej nr 1311T. Właścicielem działki zgodnie z Księgą 

Wieczystą jest Powiat Kielecki, który uchwałą Rady Powiatu przekazał ją w trwały zarząd do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. Uwłaszczenie przedmiotowej działki nr 134 na Powiat Kielecki, ujawnienie jej 

w Księdze Wieczystej i następnie przekazanie w trwały zarząd do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach nastąpiło 

w granicach określonych przez dokumentacje geodezyjne będące w zasobie Powiatowego Ośrodka Geodezji 

i Kartografii w Kielcach. Dokumentacje te zawierają m.in. dane jednoznacznie określające położenie punktów 

wyznaczających granice działki nr 134 oraz granice działek przyległych. 

W odniesieniu do działki nr 149/1 i działki 149/6 są to dokumentacje podziałowe wykonane przez uprawnionego 

geodetę na wniosek właścicieli w/w nieruchomości, przyjęte do zasobu ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej pod nr operatów BU* oraz Operaty te dotyczą podziału działki pierwotny 

nr 149 i działki nr 149/4, z których wydzielono na wniosek właścicieli, nowe działki nr 149/1 i 149/6 i jednoznacznie 

ustalono przebieg granic tych działek m.in. z działką drogową nr 134. Punkty graniczne zostały opisane w „protokole 

granicznym" i przedstawione na szkicu granicznym stanowiącym załącznik do protokołu. Protokół podpisały strony 

postępowania. Na podstawie tych dokumentacji (operat oraz • ł&J*) podziały działek oraz 

ich granice zostały zatwierdzone decyzjami wydanymi przez Wójta Gminy Masłów i ujawnione w egib jako 

obowiązujący stan prawny. 
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*Dane zanonimizowane ze względu na prywatność osoby fizycznej (prawo do ochrony danych osobowych) na podstawie Ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 
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