Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 17.04.2019r.

GNK. 6821.2.10.2018.BW(10)

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 111 § 1a, § 1b i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), Starosta
Nowodworski

p o s t a n a w i a, z urzędu

uzupełnić decyzję Starosty Nowodworskiego Nr 35/2019 z dnia 04.04.2019r., znak:
GNK. 6821.2.10.2018.BW(8) o ograniczeniu w drodze decyzji sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1475
o powierzchni 0,0781 ha (powierzchnia ograniczenia
291,81 m2 ), poł. w obrębie 0001
Pomiechówek, gm. Pomiechówek oraz numerem działki 1476 o powierzchni 0,0124 ha
( powierzchnia ograniczenia 61,90 m2), poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek,
- w punkcie I w ten sposób, że po literze a dodaje się literę aa w następującym brzmieniu:
” aa. lokalizację części stanowiska słupa linii elektroenergetycznej WN 110 kV na działce
nr 1475 ”

Uzasadnienie
Decyzją

Nr 35/2019 z dnia 04.04.2019r., znak: GNK. 6821.2.10.2018.BW(8)

Starosta Nowodworski ograniczył sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1475 o powierzchni 0,0781 ha (powierzchnia
ograniczenia 291,81 m2), poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gm. Pomiechówek oraz
numerem działki 1476 o powierzchni 0,0124 ha (powierzchnia ograniczenia 61,90 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.
Po ponownym przeanalizowaniu sprawy, stwierdzono iż w sentencji decyzji w punkcie I
nie uwzględniono całości prac wskazanych we wniosku z dnia 27.08.2018r. przez
pełnomocnika Inwestora PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, tj. punkt
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1 .b. „ lokalizację części stanowiska słupa linii elektroenergetycznej WN 110 kV na działce
nr 1475 ”.
Stosownie do art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego „ Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia
decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia
w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego
albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach”.
Art. 111 § 1a w/w ustawy stanowi, iż organ administracji publicznej, który wydał
decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w
terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
W związku z treścią art. 111 § 2 Kpa, termin do wniesienia odwołania biegnie dla strony od
dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Z up. STAROSTY
/-/ Wojciech Łęgowski
GEODETA POWIATOWY

Otrzymują :
według rozdzielnika w aktach sprawy
Do wiadomości:
1. Gmina Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek
2. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Chemików 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
3. a/a
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