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Grodzisk Mazowiecki dnia 16 sierpnia 2021 r. 

Z A \V I A D O 1\1 I E N I E 

Na podstawie z art. 61 § l i 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

Starosta Grodziski zawiadamia, że w trybie art. 124 i art.l24a ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm.) 

prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku Polskiej Spółki 

Gazowej Sp. z 0.0. reprezentowanej przez pełnomocnika Magdalenę Leszczyńskiego o 

zezwolenie na ograniczenie korzystania z nieruchomości oznaczonej, jako działka ew. 

nr 437 położonej w miejscowości Chylice gm. Jaktorów w celu budowy sieci gazowej 

w celu zasilania budynku mieszkalnego w gaz w m. Chylice. 

Zgodnie z art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami Starosta Grodziski w dzienniku ogólnopolskim, na tablicy ogłoszeń 

w Starostwie Powiatu Grodziskiego oraz na stronie internetowej Powiatu 

Grodziskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, poinformował o zamiarze wszczęcia 

postępowania o zezwoleniu na ograniczenie korzystania z nieruchomości oznaczonej, 

jako działka ew. nr 437 położonej w miejscowości Chylice, gmina Jaktorów w celu 

wykonania czynności związanych z budowa sieci gazowej. 

W terminie 2 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, nikt nie stawił się w celu 

wskazania swoich praw do nieruchomości. 

Wobec powyższego informuję, iż jeżeli w terminie 14 dni od daty publikacji w 

Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego nikt nie zgłosi, iż sprzeciwia 

się czynnościom związanymi z budową przyłącza energetycznego przez działkę ew. nr 

437 w miejscowości Chylice w gminie Jaktorów, wydana zostanie decyzja o 

ograniczeniu korzystania nieruchomości w celu przeprowadzenia budowy sieci 

gazowej w miejscowości Chylice. 

Na podst. art. 10 ust l Kodeksu Postępowania Administracyjnego informuje się 

strony, iż mogą składać wnioski, żądania oraz przedkładać dowody na ich okoliczność 

oraz zapoznać się z dotychczas zebranym materiałem w sprawie w terminie 7 dni od 

daty otrzymania niniejszego pisma. Po tym terminie zostaną podjęte czynności 

zmierzające do wydania decyzji w sprawie. 

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 41 § l Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i 
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pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 

zmianie adresu, § 2 W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie 

pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny" 

Otrzymują: 

1. Magdalena Leszczyńska 
ul. Szeligowska 5/74 
01-319 Warszawa 

2. a/a 

Do wiadomości: 
Polska Spółka Gazowa sp. z 0.0. 

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 
33-100 Tarnów 

z up. tafYity 

. Ba ~;6órski 
, zelnik 
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