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Powiat Pruszkowski (e-PUAP)
W związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 06 kwietnia 2021r.
oraz prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną, na mocy
Decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 10/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. zezwalającej
na realizację inwestycji drogowej, oznaczony jako działka nr 201/1 (część działki nr 201)
o pow. 0,0226 ha z obrębu 0006-Młochów, gmina Nadarzyn, Starosta Warszawski Zachodni
ponownie zwraca się z zapytaniem czy ww. działka zajęta była pod drogę powiatową
przed dniem

01 stycznia

1999r.,

a także czy

jej

przejście

na własność

Powiatu

Pruszkowskiego nastąpiło w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną lub innych przepisów prawa.
W

przypadku

udzielenia

odpowiedzi

twierdzącej,

proszę

o

informację

czy do Wojewody Mazowieckiego został złożony wniosek w sprawie stwierdzenia nabycia
własności przedmiotowej nieruchomości przez Powiat Pruszkowski, w trybie art. 73 cytowanej
powyżej ustawy, a także przesłanie kopii przedmiotowego wniosku poświadczonego
za zgodność z oryginałem.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia
3 września 2010 r., sygn. I SA/Wa 1458/10, okoliczność, że toczy się postępowanie w sprawie
ustalenia, czy sporna działka – objęta decyzją o lokalizacji drogi publicznej – przeszła z mocy
prawa na własność jednostki samorządu terytorialnego a dniem 1 stycznia 1999 r. w trybie
art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące

administrację publiczną, ma wpływ na postępowanie o ustalenie odszkodowania w trybie
przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych.
Mając powyższe na uwadze proszę jak na wstępie.
z up. STAROSTY
/podpisano elektronicznie/

mgr Dorota Radziszewska
Naczelnik Wydz. Gospodarki Mieniem

Do wiadomości:
1. adresaci (lista osób w aktach sprawy)- opublikowano na BIP-ie Starostwa Powiatu
Warszawskiego Zachodniego zgodnie z art. 49 a kpa
2. a/a.

Sprawę prowadzi Krystyna Michalak – tel. 22 733 73 47
e-mail: wgm@pwz.pl
Biuro podawcze – Wejście C, parter tel./fax 22 733 73 83
e-PUAP: /v77p4brq4i/skrytka
Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie
w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
Więcej informacji znajdziecie Państwo: https://bip.pwz.pl/683,ochrona-danych-osobowych

