
Starosta Grudziądzki       Grudziądz, dnia 19 grudnia 2022 r. 

ul. Małomłyńska 1 

86-300 Grudziądz 

 

GN.6853.1.2022 

Zawiadomienie 

 Na podstawie art. 10 § 1, art. 79a oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000 ze zm.) w sprawie ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym położonej 

obrębie ewidencyjnym 0020 Sztynwag, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat 

Grudziądzki, gmina Grudziądz, działka nr 86/12 o powierzchni 1,3100 ha, dla której Sąd 

Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 

TO1U/00014185/2, przez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą 

w Tarnowie na założenie i przeprowadzenie odcinka gazociągu średniego ciśnienia o przekroju 

nie większym niż 160 mm na długości 4,60 mb, na głębokości co najmniej 1,25 metra 

i szerokości strefy kontrolowanej 1 m (po 0,5 m od osi gazociągu) na okres nie krótszy niż 50 

lat, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, 

a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

Dodatkowo informuję, że wnioskowany zakres ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości jest niezgodny z przedłożoną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. W terminie 

wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia przesłanek, 

o których mowa powyżej. 

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa 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. 

             z up. STAROSTY 
                 /-/ Jadwiga Stręciwilk 
                 Zastępca Kierownika 
  Wydziału Geodezji i Nieruchomości 
Otrzymują: 

1. Pan Piotr Banach – pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 

2. Tablica ogłoszeń – 2 egz. 

3. a/a  

A.F.           Zamieszczono na BIP 20.12.2022 r. 


