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Wg rozdzielnika 

 

 Na podstawie art. 75 § 1, art. 79, art. 85 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego w związku z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami niniejszym zawiadamiam, że w związku  
z prowadzonym przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, postępowaniem 
wywłaszczeniowym dotyczącym nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, 
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 80 o pow. 0,1312 ha, obręb Kiełpin, gmina Łomianki, 
dnia 12 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 odbędą się oględziny powyższej nieruchomości. 
 Przysługuje Państwu prawo uczestnictwa w wyżej wymienionych oględzinach jako 
stronom postępowania. 
 Spotkanie zainteresowanych stron nastąpi na przedmiotowej nieruchomości. 
 Zgodnie z art. 94 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, nieobecność na 
rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę, nie stanowi przeszkody do jej 
przeprowadzenia. 

 Jednocześnie,  Starosta Warszawski Zachodni informuje, iż nie jest możliwe 
rozpatrzenie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa, z uwagi na konieczność zgromadzenia 
całości materiału dowodowego w sprawie zgodnie z art. 7 i 77 § 1 kpa oraz art. 80 kpa w tym 
przeprowadzenia oględzin nieruchomości jak i zobowiązania rzeczoznawcy majątkowego Pani 
Katarzyny Kwiatek do ponownego przeanalizowania sporządzonego operatu szacunkowego.  

Działając na podstawie art. 36 § 2 kpa Starosta Warszawski Zachodni przewiduje, 
że rozpatrzenie sprawy nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.  
 

z up. Starosty 
 

Agnieszka Zera 
Kierownik Referatu Gospodarki           

Nieruchomościami 
 



 

Otrzymuj ą: 
1. Burmistrz Łomianek – jako strona postępowania oraz w celu podania do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z art. 114 ust. 3 u.g.n. 
2. Pani Katarzyna Kwiatek – rzeczoznawca majątkowy 
3. a/a 

 

 


