
 

STAROSTA 
WARSZAWSKI ZACHODNI 

 
 
05-850 Ożarów Mazowiecki 
ul. Poznańska 129/133 

tel. 22 733-73-83 
 

 
Ożarów Mazowiecki, dnia 02 lutego 2022r. 

GM.683.6.96.2018.AO/AW 
 
 

OBWIESZCZENIE  
O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ 

 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej kpa), w związku 

z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 

ze zm. dalej Specustawy), a także art. 8, art. 130 ust. 2 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 

z późn. zm. dalej ugn),  

Starosta Warszawski Zachodni 
zawiadamia 

 

iż w dniu 02 lutego 2022r. została wydana Decyzja Nr 148/GM/2022 orzekająca o ustaleniu 

odszkodowania za nieruchomość, oznaczoną jako działka nr 835/1 o pow. 0,0122 ha 

z obrębu-0005 Dziekanów Polski, gmina Łomianki, która zgodnie z  Decyzją Starosty 

Warszawskiego Zachodniego Nr 69/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., zezwalającą na realizację 

inwestycji drogowej, przeznaczona została pod drogę kategorii gminnej – ul. Odysei 

oraz ulicy Turystycznej i przejdzie na własność Gminy Łomianki w dniu, w którym powyższa 

decyzja stanie się ostateczna tj. 09 marca 2018 r. 

 

Jednocześnie z treścią wydanej Decyzji Nr 148/GM/2022 oraz aktami sprawy osoby, 

które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać 

się w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie 

Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Wydział 

Gospodarki Mieniem (ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., tel. 22 733 73 47).  

  



 
Sprawę prowadzi Agata Wolak – tel. 22 733 73 47 
Biuro podawcze – Wejście C 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://pwz.pl/page/ochrona-danych-osobowych. 

 

Zgodnie z art. 8 ugn, jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach 

działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach 

organów administracji publicznej ze względu na nie ustalone adresy stron, 

stosuje się art. 49 kpa. 

 Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych 

czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny 

tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane 

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 Wobec powyższego zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 

14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

  

 
 
  z up. STAROSTY 

/podpisano elektronicznie/ 

mgr Dorota Radziszewska 
Naczelnik Wydz. Gospodarki Mieniem 

   
 


