
Stawstwo Powiatu Grodzjskiego 
Wydział Gospodarki Nieruchomoś<;iami 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
ul. Żyrardowska 48 bud. A 

tel. 21J~~2.,~4~~,f~'Ó lq2-107 Grodzisk Mazowiecki, dnia 13 sierpnia 2019 r. 

WN.6821.38.2017 

Zawiadomienie 

Starosty Grodziskiego 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 8 oraz art.124b ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Starosta Grodziski 

zawiadamia 

strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja 

S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Martę Adamczak w sprawie o zobowiązanie do 

udostępnienia nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 187/1, nr 186/1 i nr 198 z obrębu Pieńki 

Zarębskie w celu wykonania czynności związanych z remontem elektroenergetycznej napowietrznej 

sieci średniego napięcia, będących własnością PGE Dystrybucja S.A. znajdujących się na terenie w/w 

działek. 

Jednocześnie zawiadamiam stosownie do art. 10 Kpa, iż w sprawie został zebrany materiał 

dowodowy. Z dokumentacją w sprawie można zapoznawać się w siedzibie Starostwa Powiatu 

Grodziskiego, Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Żyrardowskiej 48 bud. A w Grodzisku 

Mazowieckim, pokój nr 10, tel. O 22 755 52 24 wew. 104 w godzinach pracy urzędu. 

W przedmiotowej sprawie adresy stron postępowania nie są znane, zatem stosuje się art. 49 

Kpa, zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania następuje 

poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Zatem o etapach 

postępowania strony postępowania będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie informacji na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Grodziskiego. 

Zgodnie z art. 49 Kpa udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez zawiadomienie 

w BIP-ie Starostwa Powiatu Grodziskiego 

2. Marta Adamczak 

Pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. 

Al. Jana Pawła II 61C/304 
01-031 Warszawa 

3. a/a 

z up. ,t~osty 

Ba~~GórSki . czelnik 
Wydziału Gos ., 'ki NieruchomoŚGiami 


