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Na podstawie ar1. 1 ust. I pkt. 5 i art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca IO63
roku o zagospodarowaniu wsp6lnot gruntowych ( Dz.U.nr 28 poz.169 ze zm. Dz.IJ. z
2015 t' poz. 1256) oraz afi. Ia4 Kodeksu postgpowania administracyjnego na wniosek
mie szkaf c6w wsi Kazimierzow

orzekam

o vznanTlJ za Wsp6lnotg wsi Kazimierz6w gmina Stara Kornica nieruchomosci
gnrntowej o powierzchnt 0,6247 ha oznaczonej w ewidencji grunt6w tej wsi jako
dzialkam Ig4.

Uzasadnienie

Grupa 12 mieszkafrc6w wsi Kazimierzow zloiryta wsp6lny wniosek o uznanie
wymienionej w sentencji dzialki ewidencl nej za wsp6lnotg gruntow4, do kt6rej
posiadaj4 wsp6lne prawo wlasno6ci. Na poparcie swojego wniosku dol4czyli kopig
Decylr z dnia26 styczma 7923 r. wydanej przezWydzial C5,rvilny S4du Okrggowego
w Bialej Podlaskiej, n& mocy kt6rej 3g nabywc6w zlicytowanego
,, D6br Kazimieu6w" naleh4cych do rodziny hr. Plater- Zyberkow nabylo na wsp61n4
wlasnoSi sadzawkg o powierzchni I morga. Wymieniona w sentencji dzialka
niew4tpliwie odpowiada v,ry2ej opisanej, poniewa? znajduje sig na niej jezioro o
powierzchni 0,4447 ha - jedyne na terenie obrgbu Kazttnterz6w. 2r6dlo pochodzenia
grunt6w wsp6lnych spelnia wymogi art. I ust. I pkt. 5 ustawy i dlatego orzeczono jak
w sentencji.

Decyla niniejsza podlega dorgczeniu przez ogloszenie w spos6b zwy.czajowo przyjgty
w danej miejscowoSci i w),wieszeniu w Urzgdzre Gminy Stara Kornica oraz Starostwa
powiatowego w tr,osicach na 14 dni. Po uplywie tego okresu w ci4gu kolejnych 14 dni
od decyzji struzy odwolanie do Wojewodl,,Yffr?W]g_ckiego zamoimposrednictwem.-
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Otrzymuj4:

1. P. Gru2yna Siwek- w imieniu 10 wnioskodawc6w

Kazimrerz6w 24 08-205 Stara Kornica

2. P. Bogdan Siwek -Kazimietz6w 25

3. P. Robert Szydlowskt-Kazimretz6w 23

4. Soltys wsi Kazimterz6w - zproilbqo zwrot zpotwierdzeniem daty ogloszenia w

sp os6b zwy czal ow o PrzYj gtY

5. W6jt Gminy Stara Komica- zproSb4 o zwrolz potwierdzeniem datwywieszeniana

tabl.ogloszeir

6. Tablica ogloszeir Starostwa Powiatowego w tr-osicach

7. Strona internetowaUtzpdu Gminy Stara Kornica

8. ala


