
STAROSTA OTWOCKI

GN.I.6821.90.201.4
otwock, dnia19 październlka 2014 roku

L.

DECYzIANT L39/201.4

Na podstawie art. 1.24a,w zwi4zkuzart,6 pkt10, art,1.]'4 ust.3 i4,art'124ust.7,2i4-7
ustawy zdtia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.Dz.U. z2074r.PoZ.
518 z późn. zm,) oraz art. 47 i art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 7 rnaja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
ustug i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 106 poz. 675 z pÓŹn. zrn,), po
rozpatrzeniu wniosku Pani Magdaleny Sural - przedstawicielki firmy EXPANDO Sp. z o. o.,
reprezenfuj4cej Wojew ództw o Mazowieckie

Starosta Otwocki

o8ranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie
Prawnym' położonei w miejscowości SobiekursĘ gm. Karczew, oznaczonej w ewidencii
gruntów jako działka ew. nr 118 o Pow. 300 m2 z obr. 1.3 SobiekursĘ poprzez udzielenie
zezwolenia na realizację inwesĘcji celu publicznego polegającei na budowie linii
telekomunikacyinej poprowadzonej kablem światłowodowym jednomodowym oraz studni
kablowei typu SKR-2, usytuowanych na ww. nieruchomości. Przebieg inwestycii określa
zał'ącznik maPowy stanowiący integralną część decyzii.
Zobowiązuje wnioskodawcę do przywrócenia nieruchomości opisanej w punkcie ]' do stanu
poprzedniego, niezwłocznie Po wybudowaniu linii telekomunikacyjnej otaz studni
kablowei' o których mowa w punkcie 1..

Za szkody powstałe wskutek zdarzeń wymienionych w punkcie 1 wnioskodawca będzie
zobowiązany do zapłaĘ odszkodowania, według zasad przewidzianych w art. L28 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wańości
poniesionych szkód. feżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wańość nieruchomości,
odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadaiącą temu zmnieiszeniu.
ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę
do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Uzasadnienie

W dniu 22 sierpnia 201"4 r. do Kancelarii Powiafu Otwockiego wpłynqt wniosek Pani
Magdaleny Sural - przedstawicielki Spótki EXPANDO Sp. z o. o., tePtezentuj4cej Województwo
Mazowieckie, o wydanie decyzji ogtariczaj4cej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej
o nieuregulowanym stanie Prawnym/ oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 118

zobr, 13 Sobiekursk, gm. Karczew, poPtzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji ceIu
publicznego polegającej na budowie linii telekomunikacyjnej świattowodowej wtaz ze sfudnią
kablow4 na ww. nieruchomości.

Planowana inwestycja znajduje się na obszatze, dla którego nie ma sporzqdzonego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niniejsza inwestycja realizowana jest
w trybie art.47 ustawy z dnia7 rnaja20.]'0 t. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst
jedn. Dz. U' z 201'0 r. nr ].06 poz. 675 z późn, zm.). Na podstawie ww' przepisu nie wymaga
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu ustawy z drrja
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, budowa infrastruktory
telekomunikacyjnej o tieznacznym oddziatywaniu oraz wykonywanie innych robót budowlanych
doty cz4cy ch takiej inf rastrukfu ry.

Realizacja ww. inwestycji w obszarze działki ew. nr 118 z obt.13 Sobiekursk niezbędna jest

2.

3.

4.



w celu stworzenia mozliwości dostarczenia ustug szerokopasmowych dla instyfucji publicznych
Województwa Mazowieckiego, w związku z optacowaniem projektu współfinansowanego przez
Unię Europejskq Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 pod nazwq
,, Internet dla Mazow sza" .

Stosownie do art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 21, sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn' Dz. U, z 201'4 T. poz. 518 z poźn, zm.) celem publicznym
w rozumieniu ustawy s4 inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

W zwi4zku z art. 49 ust' 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych regionalna sieć szerokopasmowa jest inwestycj4 celu publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 21. sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W zwi4zku z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, starosta, wykonujqcy
zadanie z zakresll administracji rz4dowej, moze ograniczyć, w dtodze decyzji, sposób korzystańa
z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości
ci4gów drenazowych, przewodów i urz4dzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów,
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urz4dzeńł,ączności publicznej i sygnalizaĄi, a takze innych
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów iutządzeń niezbędnych do korzystania
zĘch przewodów i utz4dzet7, jezel:' właściciel lub użytkownik wieczysry nieruchomości nie
wytaza na to zgody. ograniczenie to następuje zgodnie zplanem miejscowym/ a w przypadku
braku planu, zgodnie z decyzj4 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Starosta, wykonuj4cy zadanie z zakres,s' administraĄi rzqdowej, udziela zezwoleria
z urzędt albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, irrrrej osoby
lub jednostki or ganizacyjnej.

Na osobie lub jednostce organizacyjnej występuj4cej o zemvolenie ci4zy obowi4zek
przywrócetia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zaŁozeniu lub
przeprowadzeńu urz4dzeń przesyłowych. Jeżelt przywrócenie nieruchomości do stanu
poprzedniego jest niemozliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się
odpowiednio przepis art,128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jezeli załozenie lub przeprowadzenie ciągów' przewodów i urz4dzeń przesyłowych
uniemozliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidtowe korzystanie
z nieruchomości w sposób doĘchczasowy albo w sposób zgodny Z jej dotychczasowym
Przeznaczeniem, właściciel lub uzytkownik wieczysty może ŻądaĆ, aby odpowiednio starosta,
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub wnioskodawca, nabył od niego na
rzeczSkarbu Państwa, w drodze umo\^/y/ własność albo uzytkowanie wieczyste nieruchomości.

Właściciel lub uzytkownik wieczysĘ nieruchomości jest obowi4zany udostępnić
nieruchomość w celu wykonania czynności zwi4zanych z konserwag4 oraz usuwaniem awarii
ciągów, przewodów i urz4dzefi przesyłowych. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega
egzekucji administracflnej.

Decyzja ostateczna stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wpisu
dokonuje się na wniosek starosty, wykonujqcego zadanie z zakresu administracji rz4dowej, lub
organu wykonawczego jednostki samorzqdu terytorialnego, jezeli zezwolenie było udzielone na
wniosek tejjednostki.

Stosownie do art. 124a przepisy art. 124 lust. .l', 2 i 4-7 stosuje się odpowiednio do
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, w zwi4zku' zczym
stosownie do przepisu art. 114 ust' 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Starosta otwocki
ogłosił publicznie informację o zamiarze wszczęcia postępowania (na stronie internetowej
ogólnopolskiego serwisu ogłoszeniowego MonitorUrzędowy.p|, w BiuleĘmie Informacji
Publicznej Powiafu Otwockiego otaz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w otwocku przy uI. Gómej 1.3 i ul. Komunardów 10). W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia
wspomnianej wyzej irrformacji nie zgłosiły się osoby, którym przysługają Prawa tzeczowe do
przedmiotowej nieruchomości, więc zgodnie z art, 114 ust. 4 zaszŁa możliwość wszczęcia



Postępowani a i tozsfr zygnięcia sprawy co do jej istoĘ.
Biorąc pod uwagę fakt, ze wniosek Pani Magdaleny Sural - przedstawicielki Spółki

EXPANDO Sp. z o. o., reprezenfuj4cej Województwo Mazowieckie, jest uzasadniony w treści art.
124 astawy o gospodarce nieruchomościami, wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomości jest zasadne.

W zwĄzkuzpowyższymotzeczono jak w sentencji.
od niniejszej decyĄi sfuży stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody

Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty otrvockiego, w terminie 1.4 dni od daty jej doręczenia.

otrzymuią:
1. EXPANDOSp.zo.o.

ul. Łucka 7 / 9 lok. 212, 00-u2 Warszawa

Do wiadomości:
1. Sąd Rejonowy w otwocku

IV Wydział Ksiąg WieczysĘch
ul. Armii Krajowej 2,05400 Otwock
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