Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 06.05.2019r.
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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m,
iż w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 1425 o pow. 0,4616 ha
(powierzchnia ograniczenia – 226,55 m2), poł. w obrębie 0001 Pomiechówek, gmina
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 wskazanej we wniosku
części nieruchomości jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV
relacji Pomiechówek – Orzechowo,
został

zebrany

materiał dowodowy.

W związku z powyższym, przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się
z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy
ul. Ignacego Paderewskiego 1B, parter, pokój nr 27A,

w dniach poniedziałek – piątek

w godz. 900 – 1500, tel. ( 0 22 ) 765-32-54 w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego
zawiadomienia.
Informuję, że nie stawienie się stron do siedziby Starostwa w wyznaczonym terminie
nie wstrzymuje toku postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2018r. poz. 2096 z późn. zm. ) ponieważ w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym bierze udział
więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ umieści niniejsze zawiadomienie w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym
zawiadomienia w BIP.

nastąpi udostępnienie

Z up. STAROSTY
/-/ Wojciech Łęgowski
GEODETA POWIATOWY

Otrzymują :
1. Marcin Borek
ENPROM Sp. z o.o.
( pełnomocnik PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie )
ul. Taneczna 18c
02-829 Warszawa
2. a/a
Do wiadomości:
1. Gmina Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek

