
Starostwo Powiatu Grodziskiego 
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WN.683.133.2018 
OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość 

Na podstawie art. 49 a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze 
zm.) 

STAROSTA GRODZISKI 
wykonujący zadanie z zakresu administracji.rządowej 

po rozpatrzeniu w trybie art. 12 ust. 1,4,5, art. 18 oraz art. 22 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz art. 130 ust. 2, 132 oraz 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) sprawy o ustalenie odszkodowania za 
nieruchomość stanowiącą działkę ew. nr 19/124 o pow. 0,0120 ha oraz działkę ew. nr 19/126 o pow. 0,0126 
ha, położoną w obrębie Książenice PGR gm. Grodzisk Mazowiecki, która przeszła z mocy prawa na 
własność Gminy Grodzisk Mazowiecki na mocy decyzji nr 1492/2016 Starosty Grodziskiego z dnia 9 
listopada 2016 r. ustalającej lokalizację dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi łączącej drogę 
powiatową nr 1504W z drogą powiatową nr 1503W, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody 
Mazowieckiego nr 16/11/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. 

wydał decyzję nr 7912019 z dnia 12 czerwca 2019 r. sygn.WN.683.133.2018 w której orzekł: 

o ustaleniu odszkodowania w wysokości 20 703 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset trzy 
złote) za nieruchomość stanowiącą działkę ew. nr 19/124 o pow. 0,0120 ha oraz działkę ew. nr 
19/126 o pow. 0,0126 ha, położoną w obrębie Książenice PGR gm. Grodzisk Mazowiecki, 
uregulowaną w księdze wieczystej KW nr WAIG/0005858115, w tym za służebności przesyłu 
w kwocie 748 zł rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A., w kwocie 507 zł na rzecz 
Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazownia Warszawska oraz w kwocie 
576 zł na rzecz Gminy Grodzisk Mazowiecki. 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się 
z treścią decyzji nr 7912019 Starosty Grodziskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. znak: WN.683.133.2018 
oraz uzyskać jej odpis w Starostwie Powiatu Grodziskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Żyrardowska 48, pokój 10, (tel. 0-22 755 52 24 wew. 104) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
niniej szego obwieszczenia. 
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