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OGŁOSZENIE
Starosty Warszawskiego Zachodniego
o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (oraz art. 113 ust. 5 i 6, art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, Starosta Warszawski Zachodni zawiadamia, iż dnia 27
grudnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe na wniosek Gminy Ożarów
Mazowiecki, polegające na pozbawieniu prawa własności części nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka nr 389, z obrębu 0010, gmina Ożarów Mazowiecki, której stan
prawny jest nieuregulowany.
Ponadto, Starosta Warszawski Zachodni informuje, iż nie jest możliwe rozpatrzenie
ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks
postępowania administracyjnego, z uwagi na konieczność zgromadzenia całości akt sprawy
zgodnie z art. 7 i 77 § 1 oraz art. 80 kpa, w tym sporządzenie operatu szacunkowego.
Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje,
że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 1 miesiąca licząc od dnia zgromadzenia całości akt
sprawy jednak nie później niż do dnia 31 maja 2022 r.
Starosta Warszawski Zachodni ponadto informuje, iż operat szacunkowy
w przedmiotowej sprawie zostanie sporządzony niezwłocznie po uzyskaniu dotacji celowej
na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej (dz. 700, rozdz. 70005) na rok 2022.
z up. Starosty
mgr Dorota Radziszewska
/podpisano elektronicznie/
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem
Otrzymują:
1. Gmina Ożarów Mazowiecki – jako strona postępowania oraz w celu podania do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z art. 114 ust. 3 ugn.
2. a/a

Sprawę prowadzi Agnieszka Zera – tel. 22 733 73 46
Biuro podawcze – Wejście C Tel. 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

