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Grodzisk Mazowiecki, dnia 25 sierpnia 2021 r. 

ZA WIADOMIENIE 

Na podstawie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Starosta Grodziski zawiadamia, że 

w trybie art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. 

U. z 2020 poz. 1990) prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie z wniosku PGE 

Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Beatę Barszcz o wyrażenie zgody na 

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej ,jako działki ew. nr 10 i 81 położone 

w mieście Milanówek obręb 06-06 w celu wykonania czynności związanych z budową 

kontenerowej stacji transformatorowej, SIeCI kablowej średniego napięcia SN-15kV i sieci 

kablowej niskiego napięcia nn-1kV. 

Nieruchomości nie posiadają ksiąg wieczystych. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów 

właścicielami ww. nieruchomości są: Bogusław Kryński, Anna Kryńska, Antoni Stefan i Jadwiga 

, Stefan. 

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

Starosta Grodziski na portalu internetowym otoprzetargi.pl odpowiadającym publikacji 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 działki ew. nr 10 i 81, położone w mieście Milanówek w obrębie 06-06 w celu wykonania 

czynności związanych z budową kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej średniego 

napięcia SN-15kV i sieci kablowej niskiego napięcia nn-1kV. 

W terminie 2 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, nikt nie zgłosił 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 nie zgłosi nikt, iż sprzeciwia się czynnościom 

związanych z budową kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej średniego napięcia 

SN-15kV i sieci kablowej niskiego napięcia nn-1kV na nieruchomości oznaczonej, jako działki 

ew. nr 10 i 81, położonych w mieście Milanówek w obrębie 06-06, wydana zostanie decyzja o 

ograniczeniu korzystania z przedmiotowej nieruchomości celem wykonania czynności związańych 
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z budową kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV i 

sieci kablowej niskiego napięcia nn-lkV. 

Na podst. art. 10 ust 1 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 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i 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. Beata Barszcz 
Pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. 
ELPO 
ul. Inżynierska 36 
05-800 Pruszków 

2. Bogusław i Anna Kryńscy 
3. a/a 

Do wiadomości: 
1. PGE Dystrybucja S.A. 

ul. Garbarska 21 A 
20-340 Lublin 
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