
W toku postępowania przed Urzędem Gubernatora w 1905 r. ujawniono, że spór
o pastwisko rozpatrywany był już, raz w roku l895 przez ''Komisarza dla włościańskich spraw
Będzińskiego powiatu'' Lubickiego, który decyzją numer 57 z dnia I września orzekł, ie teręn
należy do mieszczan osady Siewierz. Werdykt ten utrzymał w mocy Gubernator Piotrkowski
decyzją nr 587 z 2 pażdziernika l896 r. W trakcie tego postępowania pełnomocnik mieszczan
Franciszek Nawrocki przedstawił przywilej Biskupa Krakowskiego - księcia siewierskiego Filipa
Padniewskiego zdnia4 grudnia 1568 roku, wktórympowiedziano,'żepastwiskopoobydwóch
brzegach rzeczki Sucha liczy się do mieszczan osady Siewierz.'' Przedstawiony dokument miał
decydujące znaczenie dlarozstrzygnięćzroku l895 i 189ó'

Pomimo prawomocnej decyzji włościanie wsi Boguchwałowice skargą z dnia 15 kwietnia
1899 roku wszczęli kolejny proces zarzucając Siewierzanom, że naruszają ich pfawa do pastwiska
''Pniaki''. W pierwszej instancji dnia l5 czervica 1902 roku komisarz będziński' prowadzący
sprawę stronniczo, gfuchy na argumenty mieszczan siewierskich, nie bacząc, że sprawa jest już

prawomocnie rozstrzygnięta ' orzekł, że pastwisko jest własnością włościan. W toku tego
postępowania odnotowano: ''Jak włościanie tak i mieszczanie zezna|i, że na spornym pastwisku
nieprzerwanie powstają bójki i mieszczanie, jako więksi |iczbą przeważnie zeń korzystają''.
Wydając decyzję Komisarz m.in. zignorował wszystkie dotychczasowe ustalenia, odmówił
przesłuchania świadków i wysłuchania pozwanych mie szczan' nie zezwo|ił na zapoznanie się
z aktami pełnomocnikowi Siewierzan, a dla wsparcia swoich twierdzeń sporządził nową wadliwą
mapę spornego ''działka''. Wszystkie te uchybienia, podniesione w apelacji pełnomocnika
Nawrockiego, uzupełnione protokołem z dnia 27 maja 1904 r. numer 44' będącym owocem
dodatkowego dochodzenia przeprowadzonego ptzez specjalnie wyznaczoĄego Komisarza'
zostaĘ uwzględnione przez Urząd Gubernatora Piotrkowskiego. Dnia 4 lutego 1905 roku orzekł
on, że: .'sporny działek wchodzi w skład ''Bagno'., które orzeczeniami włościańskich Urzędów
było ostatecznię stwierdzone na rzecz mieszczan osady Siewierz, wob ec czego na zasadzie art,
1 18 postanowień Urzędującego Komitetu Urząd Gubernjalny postanowił: orzeozenie Komisarza
uchylió i pretensje włościan wsi Boguchwałowice do spornego działka pruez niah zwanego
''Pniaki'' pozostawić bez rozpatrzenia wobec już dokonanego orzeczenia w tym przedmiocie''.
Zastosowano więc zasadę, ie rzecz raz prawomocnie osądzona nie podlega kolejny raz osądowi
w normalnym trybie. Upór mieszczan siewierskich w dobrej sprawie i przywiązanie do wspólnej
własności zaowocowało.

W latach sześódziesiąĘch ubiegłego wieku pastwisko ''Bagno'' oraz wiele pobliskich
terenówprzeznaczono podZa|ew Siewiersko.Ptzeczycki.Decyzjązdnia2l grudnia1'96|r'
Wspólnota została wywłaszczo|la zponad 80 hektarów przezPrezydilm Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Katowicach - Urząd Spraw Wewnętrznych, oddzia| Wywłaszczeń, za
odszkodowaniem na kwotę ponad 3,5 mln. zł. Większość tych pieniędzy przeanaczono na budowę
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