
STAROSTA GRUDZIĄDZKI              Grudziądz, dnia 31 stycznia 2023 r. 

ul. Małomłyńska 1 

86-300 Grudziądz 

 

GN.6853.1.2022 

Zawiadomienie 

 Na podstawie art. 49 § 1 i 2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000 ze zm.) – dalej kpa oraz art. 8 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.) zawiadamiam 

o wydaniu w dniu 31 stycznia 2023 r. przez Starostę Grudziądzkiego decyzji administracyjnej, 

znak GN.6853.1.2022, w przedmiocie odmowy ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w 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). 

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym 

w Grudziądzu w godzinach pracy urzędu, w Wydziale Geodezji i Nieruchomości, pokój 013, 

tel. (56) 45 14 426. 

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. 

Stronie postępowania przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Grudziądzkiego, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji. 

Otrzymują: 

1. Tablica ogłoszeń – 2 egz. 

2. a/a  

 

A.F. 

 Z up. STAROSTY 

 Geodeta Powiatowy 

 Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości 

  

 /-/ Edward Wiatrowski 

 


