STAROSTA OTWOCKI

Otwock, dnia2'I lutego 2018 r.
GN.6821.3.22.2077.MT

DECvZIA

r

o zpatr zeniu

NR 1612018

wniosku W6jta Gminy Wi4zowna
Starosta Otwocki

Glinianka,
ej Pow. 0,L8
art.1 ust' 2

naczona

stanowi

a1963r'

oraz stwierdza,2e

sig do wiadomo6ci

2.

w urzgdzie gminY
ie Informacii Publi
decYzji w Prasie

3.
W6jta GminY Wiqzowna.

Uzasadnienie

W dniu 10
w sprawie wydan
wsp6lnot gruntow
mienie gromadzkie.
Zawiadomieniem

elarii tut' Starostwa wptyn4l wniosek W6jta Gminy Wi4zowna
ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 7963r' o zagospodarowaniu
ew. nr 332 (oobecnej pow. 0,1816 ha) obr' 8 Glinianka stanowi

z dnia 27 grudnia 2077 r.

Starosta otwocki poinformowal wnioskodawca o
rzedmiotowej sPrawie'
zgr omad,zonyih dokt'^ent6w Starosta Otwocki'

, zwaLYl co nastgPuje.

czerwca 7963 t' o zagospodarowaniu wsp6lnot
agospodarowaniu podlegaj4 w trybie i na zasadach
i obszary wodne, stanowi4ce mienie gromadzkie
przed' dniem wej3cia w 2ycie tej ustawy byty

29

ieleli

wsi.

Przed 1936 r' Potwierdzaj4

sku W6ita GminY Wi4zowna' z
wsi jako Powszechnie dostgPna
ci Publicznej.

grunt6w z roku 1963 dzialka stanowila drogg

isu art. 1 ust. 2
niu wsP6lnot

ia 29 listoPada
(Dz. U. 27962r.
przez pojgcie mi
wrze6nia 1954 t.
U. nr 43, poz. '19'I) stanowilo maj4tek dawnych gro
prawa majakowe, a ptzez dawne gron-rady rozum
iskazanej ustawy z 25 wrzeSnia 7954 r' (podobnie:

t

rzez nlieszkarlc6w wsi' Mienie gromadzkie sluZylo' i
czny.

drogi
akt II

polo2ona w miejscowo6ci Glinianka' gmina
ew. nr 332 (o obecnej pow' 0'1816 ha) obr' 9
nastgpnie na mocy u1l'-98
maj4tek gromadzki
21975 t' nr 26 poz' 739 z
owych ltetst lean.

i

a wYdaje

ienie gro

orazw Prasie lokalnej'
tencji.
Pouczenie

do wojewody Mazowieckiego' za
od niniejszej decyzjisluzy stronom prawo wniesienia. odwolania
od dnia jej dorgczenia.
posrednictwem Sta.osty otwockiego, w terminie 14 dni
administracf nego:
strona mole zrzec sig prawa do wniesienia

o zrzeczeniu sig Prawa do
sig ostateczna i Prawomocna' W
awa do odwolania od decYzji
czenia

nia sig ani skargi do s4du administracyjnego'

z :urzgdu dodatkowe
przeprowadzenie tego

Otrzymui4:
l. W6jt GminYWi4zowna

ul. Lubelska 59, O5-M2 Wi4zowna
(du a e gzemPlarze decY zji)

2.

aa.

:11'A R

