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OGŁOSZENIE
Starosty Warszawskiego Zachodniego
o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta
Warszawski Zachodni informuje o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na
wniosek Burmistrza Łomianek, polegającego na pozbawieniu prawa własności nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka nr 211/2, z obrębu 0001, miasto Łomianki, której stan
prawny jest nieuregulowany.
Postępowanie wywłaszczeniowe zostanie wszczęte, jeżeli w terminie 2 miesięcy
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa
do ww. nieruchomości.
z up. Starosty
mgr Agnieszka Zera
Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
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. w zw. z art. 49
kpa
2. BIP PWZ (opublikowano dnia 31.05.2022r.)
3. Aa.

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
Sprawę prowadzi Agnieszka Zera – tel. 22 733 73 46
e-mail: wgm@pwz.pl
Biuro podawcze – Wejście C Tel. 22 733 383
e-PUAP: v77p4brg4i/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 treścią art. 49 kpa, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej
w

danej

miejscowości

lub

przez

udostępnienie

pisma

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej (§ 1). Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia
lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (§ 2). Doręczenie uważa się
za skuteczne po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (por. wyrok NSA z dnia 12 września 2018 r., II OSK 2286/16, niepubl.).

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

