
OBWIESZCZENIE 
Starosty Grodziskiego z dnia 09 maja 2019 r. 

w sprawie wydania decyzji 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. z 2018 r., Dz. D., poz. 2096, ze zm.), 
poprzez publiczne ogłoszenie 

zawiadamia się, iż 
decyzją nr 68/2019 z dnia 08 maja 2019 r. sygn. akt. WN.6820.2.11.2019 

wydaną na podstawie art. 9 ust. 2a, 2b, 2i i 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 
1997 r., Nr 121, poz. 770 z późno zm.) Starosta Grodziski stwierdził, że 

Skarb Pmlstwa nabył nieodpłatnie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 
roku: 

1. nieruchomość o pow. 3,3600 ha położoną we wsi Słubica A, gm. Żabia 
Wola oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków gm. Żabia 
Wola w obrębie nr 0031 Słubica A jako działki ew. nr 78 o pow. 0,50 ha, 
nr 135/6 o pow. 0,01 ha, m' 126/78 o pow. 0,0 l ha, nr 6/5 o pow. 0,0969 
ha, m' 6/6 o pow. 1,52 ha , nr 8/7 o pow. 0,0442 ha, nr 8/8 o pow. 0,46 ha, 
nr 85/4 o pow. 0,0689 ha, 85/5 o pow. 0,65 ha, objętą księgą wieczystą 
KW nr PLIZ/00020421/5, w której w dziale II jako właściciel wpisana 
jest ERGOTECH sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie; 

2. nieruchomość o pow. 1,5800 ha położoną we wsi Słubica A, gm. Żabia 
Wola oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków gm. Żabia 
Wola w obrębie nr 0031 Słubica A jako działki ew. nr 76 o pow. 0,17 ha, 
nr 77 o pow. 0,32 ha, nr 126/77 o pow. 0,01 ha, nr 135/76 o pow. 0,01 ha, 
nr 7/5 o pow. 0,0686 ha, nr 7/6 o pow. 1,00 ha objętą księgą wieczystą 
KW nr PLIZ/00021712/9, w której w dziale II jako właściciel wpisana 
jest ERGOTECH sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie. 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 05-
530 Warszawa, za pośrednictwem Starosty Grodziskiego, w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia. 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

Obwieszczenie podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeI1. i na stronie 
internetowej Starostwa Powiatu Grodziskiego. 
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