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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 2021 r. poz. 1899 z 
póź. 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 działki ewidencyjne o nr: 74 obręb Szymanówek, gmina Leszno oraz 22 
obręb Powązki, gmina Leszno, w stosunku do której, nie można ustalić osób, którym 
przysługują prawa rzeczowe. 
 Wniosek o wszczęcie ww. postępowania administracyjnego został złożony  
przez PGE Dystrybucja S.A., reprezentowana przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Paciorek. 
 Wnioskodawca wnosi o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania 
z nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr: 74 obręb Szymanówek, gmina 
Leszno oraz 22 obręb Powązki, gmina Leszno,  poprzez zezwolenie na realizację inwestycji 
celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej wraz z przyłączem 
energetycznym. Powierzchnia zajętości działki ewidencyjnej nr 74 obręb Szymanówek, 
gmina Leszno to: długość – 383,5m, szerokość – 0,04m, łączna powierzchnia 15,34m2. 
Powierzchnia zajętości działki ewidencyjnej nr 22 obręb Powązki, gmina Leszno to: długość 
– 33m, szerokość – 0,04m, łączna powierzchnia 1,32m2. Łączna powierzchnia zajętości to 
16,66m2. 
 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 działki ewidencyjne o nr: 74 obręb Szymanówek, gmina Leszno oraz 22 obręb Powązki, 
gmina Leszno. 
   

z up. STAROSTY 
/podpisano elektronicznie/ 

mgr Dorota Radziszewska 
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Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Leszno - w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 2 miesięcy 
2. Pan Krzysztof Paciorek – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. 
3. a/a 


