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Na podstawie

Wiqzowna dnia 1 1.12.",2001r

DECYZJA Nr 434101

98 ust. 1,2,3, art.99 ustawy z clnia 21 sierpnia 1997r
.z 2000r Nr 46 poz. 543)

w z dnia 17. 02. 1998r. w sprawie trybu

:::ruff.ania 
i rodzajow dokumentow

po rozpoznaniu wniosku paristwa Janiny Bogumity iZbigniewa malz. czapskich
ZATWIERDZAM

si IZABELA stanowiqcej wspo{wlasnosc
ny orazZbigniewa Czapskiego s J6zefa

nej w KW 40422 cz. dz. hip. nr 6g/3
, oznaczonej w ewidencji gruntow jako

Pod warunkiem ustanowienia h dzialek wydzielonych
w wyniku podzialu

UZASADNIENIE
KEM W|A-M - 2356/01 przyjqtej do
2001 wykonany na wniosek panstwa

- rolny z mozliwoSciq realizacii zainwestowania kubaturowego zwiq.zanego z rolniczq
na dzialkach o normatywie powierzchniowym ca 3000 m2 (+l_20%)
symbolem 6.A.24Rpo,3)- czgSc terenu dzialki stanowirezerwe pod projektowane poszezeniedrogipowiatowel @zn w planie

symbolem 11.TD-V szer.1S, 0 m)
Zgodnie z art.93 ust.5 ustawy powolanej.na_wstgpie, W6jt Gminy wydal pozytywnq opiniq
w formie postanowienia Nr 74lulo1 z dnia zs.lo.zoolr. L.dz.B.73zstzziol, W r3parcru

Otwocku z/s w Karczewie.
anowiono jak w sentencji .

nania wpis6w w ksigdze wier;zystej oraz

Od decyzji niniejszej sluzy stronom odwolanie do
Warszawie , za moim po6rednictwem , w terminie
Otzvmuia:
1. Pani Janina Czapska

Ul. lgahska 20 m 31 , 04 - 087 Warszawa2. Pan Zbigniew Czapski
Ul. lgariska 20 m 31 , 04-087 Warszawa

3. Starostwo Powiatowe w Otwocku
Ul. Gorna 13, 05-400 Otwock

4. Zarzqd Drog Powiatowych w Otwocku
z/s w Karczewie
ul. Westerolatte 1

J, AtA

Samoz4dowego Kolegium Odwolawczego w
14 dni liczqc od dnia dorpczernia.
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na leniu nize tenl h dzialek:-DzTalkl-fiumcr- 20?4 o powierzehni vzm u affia vr z|]zt,l€€zona po€f€szerzeRle
orogr powtatowej ozn w planie symb

Dzialki numer 20111 o powierzchni 1500 m'
Dzialkinumer 20112 o powierzchni 1451 m'
Dzialkinumer 20113 o powierzchni 3422 mz


