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Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 25.02.2019r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. ), że zostało wszczęte
postępowanie administracyjne - w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 07.11.2018r. PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, w którego imieniu działa na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa Nr

404/OW/GO/2016 z dnia 10.08.2016r.

Pan Marcin Łukasz Borek,

wykonujący prace dla firmy „ ENPROM Sp. z o.o. ”, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji
sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie

prawnym, oznaczonej

numerem działki 1425 o powierzchni 0,4616 ha ( powierzchnia ograniczenia 226,55 m2 ),
poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek poprzez udzielenie spółce PGE
Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej linii
elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo oraz założenie
i przeprowadzenie na części w/w nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Pomiechówek – Orzechowo.
Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art.
124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz.
2204 z późn. zm.).
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.
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.

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm. ) ponieważ w niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze
udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ będzie zawiadamiał o decyzjach i innych
czynnościach administracyjnych, w formie zawiadomienia zamieszczonego w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpi udostępnienie
zawiadomienia w BIP.

Otrzymują:
Według rozdzielnika ( w aktach sprawy )
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