..............., dnia ............... r.
DECYZJA
Nr ...............
Na podstawie art. 14a w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst
jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.),
na wniosek Marszałka Województwa ...............,
Starosta ...............
Stwierdza przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej,
stanowiącej działkę nr ............... w ..............., obręb ..............., o powierzchni ..............., dla której
Sąd Rejonowy w ............... prowadzi księgę wieczystą nr ..............., pokrytej powierzchniową wodą
płynącą - rzeką ............... .
UZASADNIENIE
Nieruchomości gruntowa, stanowiąca działkę nr ............... w ..............., obręb ..............., o
powierzchni ..............., dla której Sąd Rejonowy w ............... prowadzi księgę wieczystą
nr ..............., według treści tej księgi wieczystej stanowi własność Pana ............... . Powyższa
działka w całości pokryta jest powierzchniową wodą płynącą - rzeką ............... . Wody
rzeki ............... zajmują grunt trwale i w sposób naturalny. Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) grunty pokryte
wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, są zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa. Natomiast w myśl art. 10 ust. 1a ww. ustawy wody morza
terytorialnego, morskie wody wewnętrzne wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki
Gdańskiej, śródlądowe wody powierzchniowe płynące oraz wody podziemne stanowią własność
Skarbu Państwa.
W myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo wodne, jeżeli śródlądowa woda powierzchniowa płynąca lub
wody morza terytorialnego albo morskie wody wewnętrzne zajmą trwale, w sposób naturalny, grunt
niestanowiący własności właściciela wody, grunt ten staje się własnością właściciela wody.
Linia brzegu pomiędzy gruntem pokrytym wodą a gruntem przyległym została ustalona decyzją
Starosty ............... nr ............... z dnia ..............., decyzja ta jest ostateczna. Na podstawie powyższej
decyzji została wydzielona działka zajęta trwale przez wody rzeki ............... .
Wobec powyższego przedmiotowa działka wchodzi w skład zasobu Skarbu Państwa. Stosownie do
art. 14a ust. 2 ustawy Prawo wodne, Starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
zobowiązany był stwierdzić w drodze decyzji przejście gruntu do zasobu Skarbu Państwa.
Dotychczasowemu właścicielowi gruntu przysługuje odszkodowanie od właściciela wody na
warunkach określonych w ustawie, odszkodowania można dochodzić na drodze postępowania
cywilnego.
Niniejsza decyzja jest zwolniona od opłaty skarbowej - art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
Pieczęć urzędowa
Imię, nazwisko i podpis
osoby uprawnionej do wydania decyzji
z podaniem stanowiska służbowego
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody ............... w ............... Odwołanie
wnosi się za pośrednictwem Starosty ............... w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

