
Sprawę prowadzi Olga Wierzbicka – tel. 22 733 73 46                                                                                                 e-mail: wgm@pwz.pl 
Biuro podawcze – Wejście C, parter tel./fax 22 733 73 83                                                                                     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 
 

 

STAROSTA 
WARSZAWSKI ZACHODNI 

 
 
05-850 Ożarów Mazowiecki 
ul. Poznańska 129/133 

tel. 22 733-72-83 
 

Ożarów Mazowiecki, dnia  27 czerwca 2022r. 
 
GM.RN.6821.2.6.2022.OW 
  

 

OGŁOSZENIE  

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

administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 124a i 124 ust. 1, 2, 4-7 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r. poz. 1899 ze zm.), 

 

Starosta Warszawski Zachodni 

zawiadamia o wszczęciu z dniem 27 czerwca 2022r. postępowania administracyjnego 

w związku z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. reprezentowana przez pełnomocnika Pana 

Krzysztofa Paciorek, o wydanie decyzji w trybie art. 124a ustawy  

o gospodarce nieruchomościami ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr: 74 obręb Szymanówek, 

gmina Leszno oraz 22 obręb Powązki, gmina Leszno, której stan prawny jest 

nieuregulowany, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci 

energetycznej wraz z przyłączem energetycznym. Powierzchnia zajętości działki 

ewidencyjnej nr 74 obręb Szymanówek  to: długość – 383,5m, szerokość – 0,04m, łączna 

powierzchnia 15,34m2. Powierzchnia zajętości działki ewidencyjnej nr 22 obręb Powązki to: 

długość – 33m, szerokość – 0,04m, łączna powierzchnia 1,32m2. Łączna powierzchnia 

zajętości to 16,66m2. 

   
z up. STAROSTY 

/podpisano elektronicznie/ 

mgr Dorota Radziszewska 
Naczelnik Wydz. Gospodarki Mieniem 
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Otrzymują: 

1) Wójt Gminy Leszno – w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń Gminy Leszno na okres 14 dni 
2) Pan Krzysztof Paciorek – pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. 
3) a/a 

 


