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GN.6821.3.20.2017.MT

DECvZIA NR 13/2018

Na podstawie art. 8 ust. 1., w zwi4zku z art. L ust. 2 ustawy z dtia 29 czerwca 1963 t'

o ragospodurowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. lJ. z 201'6 r. poz.703), oraz art. L04

ustaiy^z dnia 14 ,".r*iu 1960 r. Kodeics postgpowania administracyjnego (tekst iedn- Dz. U. z

2017 r. po2.1257) po rozpatrzeniu wniosku w6jta Gminy wiEzowna

Starosta Otwocki

L, Ustala, ze nieruchomo6d polozona w miejscowosci Boryszew, gmina WiEzowna, oznaczotra

w ewidencji grunt6w jak^o dawne dzialki ew. nr 548 (odpowiadaiEca dzisiejszej dzialce 32 o

pow.0,2ha),122 (odplwiadajqca dzisiej owiadaiEca

izisiej'szej dzialce fOS o pow.-0,11 ha), 115 o pow'

0,03 ha), sae lodpo*iadaiEca dzisieisze 
#:1,,i:t;;;
owiadai4ca

dzisiejszej dzialce 420 o pow.0,13 ha) obr.3
art. 8 ust. L, w zwi4zku z art. 1 ust. 2 ust
wsp6lnot gruntowYch.

oraz stwierdza,2e

2. Decyzjg niniejszE podaje sig do wiadomoSci w spos6b zvtyczaiowo prryigty w danej

-ieisco*o Sci orai 6glasza wywieszaj4c w urzgdzie gminy oraz w,starostwie powiatowym

na okres L4 dni, atafLe zamieszczarig * Biuletynie Informacii Publicznej gminy i powiatu

orazw prasie lokalnej.
3. Zanrrie{zczenie niniejszej decyzii w prasie lokalnej nastqpi na zlecenie i koszt

wnioskodawcy - W6jta Gminy Wiqzowna.

Uzasadnienie

W dniu 2 Iistopada 2017 r. do Kancelarii tut. Starostwa wptyn4t wniosek W6jta Gminy

Wi4zowna w sprawie wydania deqli w trybie art.8 ust. 1, ustawy z dtia29czerwca1963r.
o zagospoduro*ut i., wsp6lnot gruntowych ustalaj4cej, 2e dawne dzialki ew' nr 548

(odp"owiad aj4ca dzisiejsz$ dzialce 32 o po*. 0,2ha),277 (odpowiadaj4ca dzisieiszej dzialce 82 o

po*. 0,t4 tri1, ZtO (odpowiad.ai4ca dzisiejszei dzialce 108 o pow. 0,11 ha), 272 (odpowiadaj4ca

dzisiejszej d,zialce 115 o pow. 0,b3 ha;, 549 (odpowiadaj4ca dzisieiszei dzialce 119 o pow. 0,31 ha),

\71, (odpowiadaj4ca dzriiejszej dzialce L98 o pow. 0,02 ha),36 (odpowiadai4ca dzisieiszel dzialce

233 o pow. 0,28h.a),122 (odpowiadaj4ca (odpowiadaj4ca

d,zisi$zej dzialce 321. o pow. 0,08 ha), L o pow' 0,01 ha)'

381 (;ddwiadaj4ca d,ziiieiszei dzialce g zisiejszej dzialce

420 o pow.0,13 ha )obr.3 Botyszew stanowi mienie gromadzkie'
Zawiadomieniem z dnia27 grudnia2017 r.Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawca

o w szczgcit: postgp owania w sprawie wydania decy zii w przedmiotowej sprawie'

W *yt-tlt" rozpatrzeia wniosku oraz analizy zgtornadzonych dokument6w Starosta



Ztwagina Powyzszenalelalo orzecjak w sente 1'

Pouc

dodatkowe
rowadzenie

.A

tego postgpowania organowl' rtory wry3'-r-l9'

ffiminywi4zowna-
uL Lubelska 59,05462W
(dw a e gzemPlar ze de cY zii)

2. aa.


