
 Grudziądz, dnia 16 lipca 2021 r.     
GN.683.4.2020 

  

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 

 
 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.) 
i art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 ze zm.) 
 

Starosta Grudziądzki 
 wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 

zawiadamia, 
 

że w dniu 16 lipca 2021 roku na podstawie art. 128 ust. 4,  art. 129 ust.1 i ust. 5 
pkt 1, art. 130, art. 132 ust. 1a i ust. 6, art. 133 oraz art. 134 w związku  z art. 
113 ust. 6 i 7, art. 124 ust. 4 oraz art. 124a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 
104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania  administracyjnego, zostało ustalone odszkodowanie z tytułu 
ograniczenia sposobu korzystania z  części nieruchomości, oznaczonej jako  
działka nr 202/1 o powierzchni 4,9400 ha, położonej w obrębie Rogóźnie, 
gmina Rogóźno, oraz z części nieruchomości oznaczonej jako działka 
202/2 o powierzchni 5,1000 ha, położonej w obrębie Rogóźno, gmina 
Rogóźno, wydanego w związku z realizacją inwestycji polegającej na założeniu 
i przeprowadzeniu przewodów służących do przesyłu energii elektrycznej, 
w związku z inwestycją związaną z budową napowietrznej dwutorowej linii 
elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń oraz 
powstałych szkód na przedmiotowej działce w związku z w/w inwestycją  
 

Jednocześnie Starosta Grudziądzki informuje, że osoby, które 
wylegitymują się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości mają 
możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1. Telefon kontaktowy: 56 45 
14 423. 
 
Niniejsze 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. 
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i Nieruchomości 
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