STAROSTA OTWOCKI
Otwock, dnia L5 wrze6nia201'6 r'
GN.6821.3.4.2016.AN

DECvZIA

NR 88/2015
dnia 29 czerwca 1963 t'
Dz.IJ. z 201'6 t. poz' 703'), orcz art' 104
a administracyjnego (tekst iedn' Dz' U' z
nY CelestYn6w

art. L ust. 2 ustawy

z

Starosta Otwocki

1.

Ustala, 2e nieruchomoSd polo2ona
w ewidencii grunt6w iako dzialki
powierzchni 1,9L00 ha, stanowi mi
ust. 2 ustawY z dnia29 czerwcaL96

w miei

oraz stwierdza,2e

2.Decyzjgniniejsz4podaiesigdowiadomoSciwsposlbzwyczajowoptzyjetywdanei
powiatowym

o'1'-*.starostwie
miejscowo [ci oraz oglaszawywieszai4c w urzgdzie gminy
Publicznej gminy i powiatu
informacii
Biuleiynie
na okres 14 dni,a tak2e zamieszczarij*
orazw Prasie lokalnej.
koszt
3. Zamieszczenie ninieiszei decyzii w prasie lokalnej nastEpi na zlecenie i
wnioskodawcy - W6jta Gminy Celestyn6w'
Uzasadnienie

tu Otwockiego wplyn4l wniosek W6jta Gminy
art.8 ust. l ustawy z dnia29czetwca1963r'
talai4cej, 2e w miejscowoSci Jatne' gmina
d,ziatki ew. nr 956, 957, 358, 359' 361" 362' 363
mienie gromadzkie'
Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawca
zji w prze dmiotowej sprawie'
o w szczgciup ostgpowania w sprawie wy dania decy

dokument6w starosta
w wyniku rozpatrzenia wnioskv oraz analizy zgtomadzonych
nastgpuje'
co
zwaLyl

Otwocki, wyt<onuil.y'radarri" z zalcrestadministra cii rzqdowei,
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy
'

czerwca1963 r. o zagospodarowaniu wsp6lnot
3.) - dalej lzwg' zagospodarowaniu podlegaj4 w
nieruchomoSci rolne, le5ne i obszary wodne'

z dnia29

domostw.

1964, iako wtadaj4cY gruntem

kontroli ewidencii grunttiw

ristwa bez Podania PodstawY

zarz4d na rzecz Urzgdu Gminy w
prawnej dokonanego wpisu oraz trwaly zatz4d' lub

tek gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa
Ly gtornadv istniej4ce do dnia wej6cia w zycie
wyiok NSA z dnia 8 czerwca2011' r'' sygn' akt
sig do wsp6lnot gruntowych nieruchomo6ci lub
iem wl6ci a w zycie ustawy zostaly prawnie lub

cztle.

celom publicznym, a zaterr. stanowila maj4tek
. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r' o radach

sentencji.

Pouczenie

od.niniejszejdecyzjis|r|yeniaodwolaniadoSarnorz4dowego
starosty otwockiego' w terminie

Kolegium odwolawc zego w wars
14 dni od dnia jej dorgczenia'

Otrzvmuj4:
1.. W6it GminY CelestYn6w
ul. Regucka 3, 05-430 CelestYn6w
(dw a gzemPlar ze de cY zj i)
e
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