STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-73-83
fax. 22 733-73-83
Ożarów Mazowiecki, dnia 28 czerwca 2021 roku
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ZAWIADOMIENIE
W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia
wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod część drogi publicznej, oznaczony jako działka
nr 93/2 o pow. 0,0033 ha z obrębu 0002 Dąbrowa, gmina Łomianki, zgodnie z art. 10 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszego pisma w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 (BUDYNEK GŁÓWNY,
WEJŚCIE C), w godzinach 9:00 – 15:00 wyłącznie po uprzednim telefonicznym
umówieniu się pod nr telefonu (022) 733 73 47.
Jednocześnie informuję, iż uwagi do przedmiotowej sprawy należy wnosić w formie
pisemnej. W korespondencji kierowanej do tutejszego urzędu proszę powoływać się na wyżej
wskazany znak sprawy.
Nieskorzystanie z ww. prawa nie wstrzymuje wydania, po wskazanym terminie,
przez Starostę Warszawskiego Zachodniego decyzji kończącej postępowanie administracyjne
w I instancji w przedmiotowej sprawie.
Należy pamiętać !
Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie, w przeciwnym wypadku wizyta przepada
i trzeba umówić się na kolejny termin. W budynku Starostwa mogą przebywać tylko interesanci
wcześniej umówieni i ze względu na epidemię oraz zalecenia służb sanitarnych powinni stosować się
do ogólnie przyjętych zaleceń dotyczących wprowadzonych środków ostrożności (dezynfekcja rąk,
używanie maseczek, zachowanie bezpiecznej odległości).

W przypadku wcześniejszego przybycia do urzędu (przed umówioną godziną), należy
zgodnie zasadami bezpieczeństwa oczekiwać przed urzędem (zachowując odległość
pomiędzy osobami 2 metry).

z up. STAROSTY
/podpisano elektronicznie/
mgr Dorota Radziszewska
Naczelnik Wydz. Gospodarki Mieniem

Otrzymują:
1. adresaci
2. Spadkobiercy po Pani Celinie Wasilewskiej
(Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie na podstawie art. 49 kpa)
3. Gmina Łomianki (epuap)
4. a/a

Sprawę prowadzi Michał Ślipek – tel. 22 733 73 47
e-mail: wgm@pwz.pl
Biuro podawcze – Wejście C 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

