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DECYZJA Nr 4784lż015
Na podstawie ań, 7] ustawy Z dnia ]3 paździenrika 1998

rclbrnliqce adninlstd.ję public.hq (Dz. U, Nr 133, poz, 812 z
l :1

czerwca

t 9

,

60 roku

n:o

dekl paslępa\|anid ddninislr d.ljnega (Dz.

rckn

Pfzepis). wprĄa.rzdiqce usla§y

olaz at, l04 ustawy z dnia

póżl|_ zń)_
U .

z 2013 p§z.

26'7

)

§twierdzam
nabycie przez Gminę

polozonego
0'r _

rr

_

Miasto Pru§zków z nocy prawa ż diiem

]

Stycznia ]999 roku pra\ła własnościg]utu

PrU§zkowic, oznacuonego jako dzjałka nr 88/4

PrusżLós, .ld1,,\.

^e,jo.,,e*

J

o

po\ł. 0!0031 ha

Z

obrebu

l ,l jo \ej

UZASADNIENIE
Wnioskiem Z dnia l 4,02,2007 r, Prezydcnl Miasta Pruszkolva w]rstąp ił o

at

!v_vd an

ie dec_vżj i na podsta,r ie

roku P/źeliu i,p],owadżdjqce uslary ftiornujqR

73 ustaw,v, z dnia t3 pażdziemika 1998

p,óli.]-ł4,v siosunku do nieruchomości po}ozonej w Prusżkowie, stano\\iącej częśćul,
jako dz, ir 8sil z obr,09 _ Pruszków, o powierzchni 0.003 1 ha,

jl

Stoso§nie do powołanego przepisu

a , 7] ust ]

adninistdcje

Ludo\Ve], ozlnczolle]

lv/W ustawy nieruchomości pozostające w dniu

grudnia 1998 loku we §ladaniu Skarbu P$isllva lub jednosrek Samorżądu teĘłorialnego,

n

e slanl,siqce

ich rilasności. a zajete pod drogj publiczne, z dniem 1 Stycznia 1999 roku slają sie Z mocy prawa w]a§nościa
Skarbu Palislwa lub wlaścnvych jednostek sanrorzadu ter}torialnego za odsżkodorłaniem,

Przednriotem ,vniosku PreżydcDta M]asta Pruszkołajesr dzialka nr
PrusZkóB, zaieta

W

88,14

o po§, 0 0031 ha Z obrębu 09

dniu 3l,l2,l998 r, pod ul, Ludową,

]ak \łynika Z akt sprawy w dniu

3l

srudnia 1998 roku plzedmjotow} $unt nje slanowił w]asności

Skarbu Pa]istwa, aniGminy Mia§ta Pruszków i pozostalval

j

edynie rve sładaniu le.] Gnrin} jako dro_ga publiczna,

Plżedmioto§a działka stanowi grunt opisan} \ł KW l3j2,1 (d "Dobra Zbików').
W}aścjcielani przedmiotowe] dzialki sa Nlarianna SwisłoWSka i Andrzej Ślvisłowski,
Pani Marianna Świslolrska nie

Andźeja ŚWisłowskiego nie

z_\ae

zaśadres jej spadkobiercy i jednocżeśniewspóhłłaścicie]a grnntu

iest Zrany,

Zgodnie z Uchwałą Nr 245 Rad,v Narodowej Miasta stołecznego Warszawy Z dnja 26 maja ]988 roku

ł spld$ie Zalicze"ia

dlóg Pllblicżnych nd lercnie

n,

st. WdĄzav, iwojewód.t|,d

do kdtesalii .l1,óś lakalny.h 1ieiskich ofd: lróg gminnych

Nl l7, poz, ]86) ulica L
Na podstawie

dowa W }'ruszkowie slano§ila,§

afi l03 ust,2

slolecznega wdrszŃskiego

oZulz,

wajewódż\ła stołecaego Warszawskiego

dn]u

grudnia 1998 roku droge lokalna niejska,

]l

ustaw] Z dnia ]3 paźdz]cm]ka j998

roku łz€pli}

łpr.l|dlzujLrce ustfuf

kfoinuiqle dd li,i§tldc]ę publiczna dlóg: lokalne niejskie Z dniem l§t}cznia 1999 roku slały §ię,drogami
gmlnn}tll1

,,

Zgodnie

z

§ypisem

Z

niejscowego planu ogólnego Zagospodarowania przestrzenne3o miasla

Prusżkowa zatwierdzonego Uchwalą Nr Vl1l/43/94 Rad),Miejskiei w Pru§zkowie z dnia

] grudnia ]994

r,,

działka o numerze 88/4 polożona w Pruszkowje stanowiąca częśću]icy Ludowej, żna.]duje Się w ]iniach
roz.graniczających ulicy Ludowej,

Powyźsze potwierdza Nładanie Gminy Miasta PruSZków dzialką 88/4 w dniu 31,l2,]998 r.

W rym sranie rzeczy, Zsodnie z dyspozycją art, 73 usl, 1 usra\ły z dnia 13 pździemika 1998 Toku
przepis), wprcwadzaiqce uł@y refo nujqce admi"i§trdcję puhli.znq przedmiotowa nieruchomość zajęta
pod ulicę Ludową w Pruszkowie, oznaczona w ewidencji giuntówjako dz, ewjd, 88/4 z obr, 09, Pruszków siała
Się z

dniem l stycznia l999 roku z mocy prawa Y4a§nością Gminy Miasta Pruszków,
o§tateczDa decyzja o stwierdzeniu nabycia własnościnieruchonrości stanowi podstaM,ę do s?jsu w

księdze,vieczystej,
Biorąc powyźSze pod lwagę na]eżałoorzecjak w §enlencji,

od niniejszej decyżji służy stronom prawo liniesienia odwołania do Minislra Infrastrukrury i Rozwoju
ża moim pośrednictwem, w

leminie ]4

dn] od dary jej dolęczeDia.
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