STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-83
fax. 22 733-72-83
Ożarów Mazowiecki, dnia 14 września 2021r.

GM.RN.6821.1.2018.2021.JC/AZ

OGŁOSZENIE
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 i art. 124a, art. 124 ust. 1a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),
Starosta Warszawski Zachodni, zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, postępowania administracyjnego, dotyczącego
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2, obręb
Dębówka, gmina Błonie, w stosunku do której, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa
rzeczowe.
Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony
przez „GAZ” Sp z o.o.
Wnioskodawca wnosi o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2, obręb Dębówka, gmina Błonie, poprzez zezwolenie
na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia, wraz z przyłączem gazu w oparciu o decyzję o lokalizacji celu publicznego,
o powierzchni ograniczenia 2,045m2.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby,
które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte
w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, przez Starostę
Warszawskiego Zachodniego, postępowanie administracyjne dotyczące ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2, obręb Dębówka, gmina
Błonie.

Z up. Starosty
/podpis na oryginale dokumentu/
mgr Dorota Radziszewska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem

Otrzymują:
1) Burmistrz Błonia - w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń Gminy Błonie na okres 14 dni
2) GAZ Sp. z o.o.
3) a/a

Sprawę prowadzi Agnieszka Zera – tel. 22 733 73 46
Biuro podawcze – Wejście C, parter tel./fax 22 733 73 83

e-mail: wgm@pwz.pl
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

