Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 15.10.2018 r.

GNK.6821.3.2018.BW(2)

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 124 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z
późn. zm. )

z a w i a d a m i a m,
że zostało wszczęte na wniosek z dnia 16.07.2018r. ENERGA – OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w którego imieniu działa Pan Jerzy Tabaka
na

podstawie

udzielonego

pełnomocnictwa

Nr

142/Z/2018

z

dnia

16.03.2018 r., postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu
sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek
20/7, 20/11 i 20/12 położonej w obrębie 0060 Zaborze, gm. Nasielsk w celu wykonania na
ww. nieruchomości czynności związanych z budową urządzeń służących do przesyłu energii
elektrycznej, w postaci sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV o długości 360 m.
Projektowana sieć kablowa elektroenergetyczna nn 0,4 kV służy zasileniu w energię
elektryczną obiektów budowlanych usytuowanych na działkach nr 20/3 oraz 20/13.
Powyższe postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami cytowanej wyżej
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
stronom

czynny udział w każdym stadium postępowania , a przed

wydaniem decyzji

umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań.
Zgodnie z art. 28 K.p.a stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub
obowiązek.
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Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego
Paderewskiego 1B, pokój nr 27A.
Strony mogą również zgłaszać ewentualne uwagi, wyjaśnienia i wnioski dowodowe w
powyższej sprawie.
Ponadto informujemy, iż Strona może działać przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 33 § 1 kpa pełnomocnikiem
strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo winno być
udzielone na piśmie, podpisane ( oryginał ) i złożone w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 1b wraz z potwierdzeniem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, na konto Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim nr 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001, z dopiskiem: opłata
skarbowa za ustanowienie pełnomocnika. Pełnomocnictwo notarialne oraz pełnomocnictwo udzielone
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Otrzymują :
1. Jerzy Tabaka
( pełnomocnik ENERGA – OPERATOR SA)
Pl. Kajki 9
11-700 Mrągowo
2. ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock
3. Karolina Longina Budziłek
4. Bogusława Kowalska
5. Daria Mariańska
Krogule 48
05-191 Nasielsk
( wraz z klauzulą informacyjną )
6. Andrzej Marszałek
Toruń Dworski
05-190 Nasielsk
( wraz z klauzulą informacyjną )
7. Wiesław Marszałek
Sarnowa Góra 4
06-430 Sońsk
( wraz z klauzulą informacyjną )
8. Łukasz Sierzputowski
Krogule 48
05-191 Nasielsk
( wraz z klauzulą informacyjną )
9. Kazimierz Sosnowski
10. Zenona Waśniewska
11. Anna Zygmuntowicz
Majdan Ostrowski 76
22-100 Wojsław
( wraz z klauzulą informacyjną )
12. a/a

Z up. STAROSTY
/-/ Wojciech Łęgowski
Geodeta Powiatowy

Do wiadomości:
1. Gmina Nasielsk
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk
2. a/a
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