
STAROSTA OTWOCKI

GN.6821.3.14.2018.MT
Otwock, dnia 11 pafldziern*a 2018 r.

DECyZIANRI2g/2018

Na podstawie art. 8 ust. L, w zwi4zku z att. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych (tekst jedn. Dz. lJ . z 2016 r . poz. 7081, oru, aft. 114ustawy z dnia'l'4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania ad-ministracfnego (tekst jedn. Dz. IJ'. z 2017 t. poz. 1257 z p6hn.
zm.) po rozpafrzeniu wniosku W6jta Gminy WiEzowna

Starosta Otwocki

owo6ci Wi4zowna Ko6cielna, gmina Wi4zowna,
: dawna dzialka 538 (odpowiadaj4ca
(odpowiadaj4ca obecnej dzialce nr ew.
cnej dzialce nr ew. 384 o pow. e06 ha ),
385 o pow. Q06 ha ), dawna dzialka

Q02 ha ), dawna dzialka 272 (odpowiadai4ca
ka273 (odpowiadaj4ca obecnej dzialce nr-ew.
a obecnej dzialce nr ew. 393 o pow. e06 ha ),
ew. 398 o pow. O36 ha ), dawna dzialka 276

odpowiada dzisiejsza dzialka 392/2 o pow. e30
dzisiejsza dzialka 401y't o pow. e0501 ha) obr
wtrybie art.8 ust. L,w z,ui4zkuzart.l ust.2
wsp6lnot gruntowyc[r.

oraz stwietdza, Le

s6b zwyczajowo przyjgty w danej miejscowo6ci
starostwie powiatowym na okres 14 dn| a tak2e

iny i powiatuotazw prasie lokalnej.
nast4pi na zlecenie i koszt wnioskodawcv _

Uzasadnienie

W dniu 3 lipca 2018r. do Kancelarii tut. Starostwa wptyn4l wniosek w6jta Gminy Wi4zowna w
sprawie wydania decyzji w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1963 r. o iagospodniawaniu wsp6lnot
gruntowych ustalaj4cej, 2e dzialkio numerach: dawna dzialka53S (odpowiadaj4caob"ecnej dzialcenr ew. 151
o pow. 0,03 ha), dawna.dziaka 26g (odpowiadaj4ca . b,OgSS ha ), dawnadziaka 269 (odpowiadaj4ca obecnej dzialce nr ew. 3g
obecnej dziaice-ru ew.385 o pow. 0,06 ha ), dawna d 32Ll::iiH::#:
pow. 0,02 ha ), dawna dzialka .3g7 o
273 (odpowiadaj4ca obecnej d d,zialk
dzialce nr ew.393 o pow. 0,06 becnej
ha ), dawna dziaka 276 (odpowiadaj4ca obecnej dzii pow.
(odpowiadaj4ca obecnej dzialce nr ew.400 o pow. 0,22ha), dawna aLiart<asg9 (odpowiadaj4ca obecnej



Starosta Otwocki poinformowal wnioskodawcg o

rzedmiotowej sPrawie'
zgromadzonyth doktt-"nt6w Starosta Otwocki'

licznej.
irrt: T664, 1968 i 1g8g dzialki stanowily drogi'

sig do wsp6lnot gruntowych nieruchomo6ci lub ich

yj6cia w Zycie ustiwy zostaly prawnie lub faktycznie
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(odpowiadaj4ca obecnej dzjalce nr ew. 40g o pow.
dzialce nr ew. 412 o pow. 0,07 ha ), dawna dzialka

orazw prasie lokalnej.
tencji.

Pouczenie
od niniejszej decyz'1i slu2y stronom prawo wniesienia odwolania do wojewody Mazowieckiego, zapo6rednictwem starosty otwockiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

zgodnie z fre6ci4 aft. 1'2T atistawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
S 1' w trakcie biegu terminu do wniesienL odwolania strona moLe zrzec sig prawa do wniesieniaodwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decylg.
S 2' Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczen ra o zrzeczeniu sig prawa downiesienia odwolania ptzez ostafrii4, ze stron postgpowani a, decyfa staje sig ostateczna i prawomocna. w----- - r^-"

i:7":?:::^,.t::""Ti,I:::^:":i: ::-r"g*"." zrz.eczenit, ,ie p,u*u do odworania od decyzji(okreslonego:j_,Iylt?y,"1:ytuprawo do odwolania sig ani sturgiao s4du administracyjnego.

lt:OX " 
tre6ci4 art.136 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

$ 1. Organ odwolawczy moZe na z4danie strony lub
postgpowanie w celu uzupelnienia d
postgpowania organowi, kt6ry wydal

OtrzymuiE:
'1.. W6jtGminyWi4zowna

ul. Lubelska 59,05-462 Wi4zowna
dorg c zenie pr ze z e-pu ap

2. aa.

w sprawie albo zleci(
z urzgdu dodatkowe
przeprowadzenie tego
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