
STAROSTA OTWOCKI

GN.6821.3.8.2018.MT

DECYZIA NR 40/2018

Na podstawie art. 8 ust. L, w zwi4zku z art. 1 ust. 2 ustawy z dria 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 201,6 r. poz. 703), onz art. '1,04

ustawy z dnia 1,4 czerwca 1960 t. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. po2.1,257) po rozpatrzeniu wniosku W6jta Gminy Osieck

Starosta Otwocki

Ustala, ze nieruchomo6i polozona w miejscowo6ci August6wka, gmina Osieck, oznaczona
w ewidencji grunt6w iako dzialki o numerach: 12 o pow. O,L6ha, dzialka 33 o pow. 0,07 ha,
dawna dzialka L47 (odpowiadaj4ca obecnym dzialk4 ew. nr L4lL o pow. 0,29 ha, 1.47/2 o
pow.t,L7 ha) dzialka 384 o pow. 0"59 ha, dzialka 409 o pow. 0,04 ha, dzialka 410 o pow.O,O7
ha, dzialka 518 o pow. 0,17 }r.a, dzialka 519 o pow. Q18 ha, dzialka 543 o pow. 0,06 ha,
dzialka 587ft o pow. 0,36 ha, dzialka 632 o pow. O,49 ha, dawna dzialka 638 (odpowiadaj4ca
dzisiejszyrr:. dzialkE 683/L o pow. Q20 hai683/2 o pow.0,26 ha) dzialka 781. o pow.0,07 ha,
792 o pow.0,L2ha, dzialka79S o pow.0,31 ha, dzialka 824 o pow. O03 ha, dzialka 1,3 o pow.
O30 ha, dawna dzialka 146 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce L46fl o pow. 1,59 ha) dzialka
366 o pow. 0J9 ha, dzialka 386 o pow. 0,15 h4 dzialka 79L o pow. 1,01 ha obr. 1 obr L
August6wka stanowi menie gromadzkie, w trybie art. 8 ust. L, w zuriqzku z art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 29 czerwcat963r. o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych.

oraz stwierdza,2e

Decyzig niniejszq podaje sig do wiadomo6ci w spos6b zwyczajowo przyjgty w danej
miejscowoSci oraz oglasza wywieszajEc w wzgdzie gminy oraz w starostwie powiatowym
na okres L4 dni, a tak2e zarrrieszcza sig w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu
orazw prasie lokalnej.

3. Zamieszczenie ninieiszej deeyzii w prasie lokalnei nast4pi na zlecenie i koszt
wnioskodawcy - W6ita Gminy Osieck.

Uzasadnienie

W dniu 2'1, rnarca201&. do Kancelarii tut. Starostwa wplynat wniosek W6jta Gminy Osieck
w sprawie wydania decyli w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dtia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych ustalaj4cel,2e dzialki o numerach: 12 o pow. 0,76ha,
dzialka 33 o pow. 0,07 }lra, dawna dzialka1,47 (odpowiadaj4ca obecnym dzialk4 ew. ru 1,47/1, o
pow. 0,29 l;ra,1,47 /2 o pow. 1,,17 ha) dzialka 384 o pow. 0,59 llra, dzialka 409 o pow. O,04ha, dzialka
410 o pow. 0,07 ha, dzialka 5L8 o pow. 0,17 ha, dzialka 519 o pow. 0,18 ha, dzialka543 o pow. 0,06
ha, dzialka 581,/1o pow. 0,36 ha, dzialka 632 o pow. 0,49 ha, dawna dzialka 538 (odpowiadaj4ca
dzisiejszyndziak46S3/1, opow.0,20hai683/20pow.0,26ha)dzialka781opow.0,07ha,792o
pow.0,12ha, dzialkaT93 o pow. 0,3L ha, dziaka824 o pow. 0,03 ha, dziatka 13 o pow. 0,30 ha,
dawna dzialka 146 (odpowiadaj4ca dzisiejszej dzialce 1,46/1, o pow. 1,59 ha) dzialka 366 o pow.
0,59 ha, dzialka 386 o pow. 0,'L6 ha, dzialkaT9l o pow.1,0L ha obr. L August6wka stanowi4 mienie
gromadzkie.
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