
WOJEWODA MAZOWIECKI

URZĄD GMINY W ^KTOROWIE
WPŁYNĘŁO

0, 09. 2012

L.dz.

OBWIESZCZENIE
W O J E W O D Y M A Z O W I E C K I E G O

Na podstawie art. 11 f ust. 6 w związku z art. 11 f ust. 3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003

roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, póz. 1194 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,

że po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, została wydana decyzja nr 92/2012 w dniu

6 września 2012 r., uchylająca decyzję Starosty Powiatu Grodziskiego nr 748/2012 z dnia

l czerwca 2012 r., znak: WAB.6740.331.2012, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej

pn.: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek

ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym we wsi Chylice Kolonia, Chylice,

gmina Jaktorów, oraz przebudową infrastruktury technicznej" w części dotyczącej powierzchni

działki o numerze ewidencyjnym 177/20 i rozstrzygająca sprawę w uchylonym zakresie oraz

utrzymująca w mocy w pozostałym zakresie.

Strony mogą, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego

obwieszczenia, zapoznać się z decyzją w Oddziale Wydziału Infrastruktury i Środowiska

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej

w Ciechanowie, ul, 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 8- do 16-, pokój 324, tel.: 23-671-93-25 oraz w Urzędzie Gminy Jaktorów.

Na niniejszą decyzję, służy stronie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie

30 dni od dniajej doręczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego

ogłoszenia.

Znak sprawy: WIŚ-C.7821.25.3.2012.JP
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JR^ATt O M i ^ Y W JAKTOHOMHnąnów, dnia 6 września 2012 r.
WPŁYNĘŁO

DECYZJA nr 92/2012

Na podstawie art. 138 § I pkt 2 ustawy / dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późniejszymi

zmianami) oraz art. l i g ust. 1 pkt l ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.

Nr 193, póz. 1194 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą", po rozpatrzeniu wspólnego

odwołania Pani Anny Deliś i Pana Krzysztofa Deliś od decyzji nr 748/2012 z dnia ! czerwca

2012 r., znak: WAB.6740.331.2012, wydanej przez Starostę Grodziskiego, zatwierdzającej projekt

budowlany i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych:

ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiorp

pieszo-rowerowym we wsi Chylice Kolonia, Chylice, gmina Jaktorów, oraz przebudową

infrastruktury technicznej"

1) uchylam:

zapis w załączniku nr 2 do mapy z projektem podziału nieruchomości oraz zapis na mapie

z projektem podziału nieruchomości - będącej załącznikiem do decyzji nr 748/2012, dotyczący

pola powierzchni działki o numerze ewidencyjnym 177/20 powstałej po podziale działki

o numerze 177/18, położonej w jednostce ewidencyjnej Jaktorów, w obrąbie ewidencyjnym

nr 0006 - Chylice. /apisy zawierają następujące informacje: działka o numerze 177/20,

powstała po podziale działki o numerze 177/18, posiada pole powierzchni 0,3698 ha,

2) rozstrzygam sprawy objęte uchyloną częścią decyzji w następujący sposób:

ustalam nawy zapis w załączniku nr 2 do mapy z projektem podziału nieruchomości ora/ zapis

na mapie z projektem podziału nieruchomości będącej załącznikiem do decyzji

nr 748/2012, dotyczący pola powierzchni d/iałki o numerze ewidencyjnym 177/20 powstałej

po podziale działki o numerze 177/18, położonej w jednostce ewidencyjnej Jaklorów,

w obrębie ewidencyjnym nr 0006 - Chylice. /apisy zawierają nasLejiuja.cc informacje: działka



o numerze 177/20, powstała po podziale działki o numerze 177/18, posiada pole powierzchni

równe 0,3704 ha,

3) w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymuję w mocy.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2012 r. Gmina Jaktorów wystąpiła z wnioskiem do Starosty Powiatu

Grodziskiego na podstawie art. l la ust. l , art. l Ib ust. l, art. l Ic i art. l Id ust. ] ustawy oraz

na podstawie art. 32, 33, 34 ust. 2 i ust. 3 Ustawy Prawo budowlane o wydanie decyzji

0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kukucz.ki

do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-

rowerowym we wsi Chylicc Kolonia, Chylice, gmina Jaktorów, oraz prz.cbudową infrastruktury

technicznej".

Starosta Powiatu Grodziskiego zawiadomił inwestora oraz właścicieli lub użytkowników

wieczystych nieruchomości, objętych wnioskiem o wydanie lej decyzji, wysyłając zawiadomienie

z dnia 10 kwietnia 2012 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Pozostałe strony zostały

zawiadomione .poprzez obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego, które zostały

zamieszczone na:

• tablicy ogłos/eń Starostwa Grodziskiego w dniach od U kwietnia 2012 r. do 16 maja 2012 r.,

• tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaktorowie w dniach od 18 kwietnia 2012 r. do 22 maja

2012 r.,

• w prasie lokalnej „Wspólny Powiat" nr 4/2012, ukazującej się na terenie powiatu

grodziskiego,

« stronic inlernclowcj Gminy Jaktorów od dnia 18 kwietnia 2012 r. do dnia dzisiejszego.

Uznając, że zebrany materiał dowodowy pozwala na wydanie rozstrzygnięcia

w przedmiotowej sprawie, Starosta Powiatu Grodziskiego wydał decyzję nr 748/2012 w dniu

1 czerwca 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego

przedsięwzięcia.

Starosta Powiatu Grodziskiego przekazał decyzję inwestorowi i zawiadomił właścicieli

lub użytkowników wieczystych nieruchomości wysyłając im zawiadomienie z dnia l czerwca

2012 r., o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

Pozostałe strony zostały zawiadomione poprzez obwieszczenia o wydaniu decyzji, które zostały

zamieszczone na:
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r
• tablicy ogłoszeń Starostwa Grodziskiego w dniach od 5 czerwca 20 \ 2 r. do 25 czerwca 2012 r.,

• tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaktorowie w dniach od 6 czerwca 2012 r. do 25 czerwca

2012 r.,

• w prasie lokalnej - „WPR24.pl" z dnia 8 c/crwca 2012 r., ukazującej się na terenie powiatu

grodziskiego,

• stronie internetowej gminny Jaklorów od dnia 6 czerwca 2012 r. do dnia dzisiejszego.

Od decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Grodziskiego wnieśli wspólne odwołanie Pani

Anna Deliś i Pan Krzysztof Deliś pismem z dnia 27 czerwca 2012 r.

Odwołujący się podnoszą, cyt.: „nie wyrażamy zgody na podział działki 335/2, której

jesteśmy właścicielami. Działka znajdująca się we wsi Chylice o nr ew. 335/2 jesi działką wąską

0 szerokości 20 metrów w jednym z końców, zaiem podział tej działki będzie skutkował utratą

możliwości dalszego jej zagospodarowania. Uważamy również, iż owy cel publiczny jakim jest

rozbudowa ul. Cichej może być zrealizowany w inny sposób niż poprzez pozbawianie nas praw

do części dzialki. Natomiast oznajmienie nam jako właścicielom owej nieruchomości wydanej

decyzji o podziale naszej działki bez żadnych rokowań jest niedopuszczalne i w demokratycznym

państwie iaka sytuacja nie powinna mieć miejsca".

Odwołanie wniesiono w terminie.

Organ odwoławczy zauważył co następuje.

Wojewoda Mazowiecki, w trakcie przeprowadzonego postępowania odwoławczego,

rozpatrzył ponownie wniosek inwestora o wydanie przedmiotowej decyzji, przeanalizował materiał

dowodowy zgromadzony przez organ pierwszej instancji, zbadał prawidłowość przeprowadzonego

przez Starostę Powiatu Grodziskiego postępowania administracyjnego oraz wydanej decyzji

nr 748/2012 w dniu I czerwca 2012 r., znak: WAB.6740.331.2012, o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. ICukuczki do drogi wojewódzkiej

nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem picszo-rowcrowym we wsi Chylice

Kolonia, Chylicc, gmina Jaktorów, oraz przebudową infrastruktury technicznej".

Po analizie materiału dowodowego, zgromadzonego przez Starostę Powiatu Grodziskiego

oraz zbadaniu prawidłowości postępowania ł-instancyjnego oraz wydanej w jego wyniku decyzji

nr 748/2012, Wojewoda Mazowiecki uznał, że w trakcie postępowania, prowadzonego przez organ

1 instancji, nie zostały naruszone przepisy prawa administracyjnego.

Oceniając powyższą decyzję Starosty Powiatu Grodziskiego, organ odwoławczy stwierdził,

że czyni ona zadość wymaganiom zawartym w przepisie art. 1 1 f ust. l ustawy, zawiera bowiem

wszystkie niezbędne elementy zawarte w tym przepisie. Decyzja zawiera wymagania dotyczące

powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii oraz określeniem
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l in i i rozgraniczających teren inwestycji. W decyzji określono również warunki wynikające

z potrzeb: ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury, oraz potrzeb obronności państwa, a także

wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.

Organ drugiej instancji, rozpatrując ponownie sprawę uznał, że przebieg planowanej

inwestycji został ustalony prawidłowo. Wojewoda Mazowiecki uznał rację przemawiającą

za ustaloną lokalizacją, którą inwestor przedstawił w załączonej do wniosku dokumentacji.

W ocenie organu odwoławczego Starosta Powiatu Grodziskiego dokonał prawidłowej

oceny stanu faktycznego i prawnego niniejszej sprawy.

Analizując poszczególne zapisy zaskarżonej decyzji Wojewoda Mazowiecki stwierdził,

że zawierają one pewne uchybienia. Organ drugiej instancji uznał jednak, iż uchybienia te mogą

zostać naprawione w niniejszym postępowaniu odwoławczym.

Załącznik nr 2 do mapy z projektem podziału nieruchomości oraz mapa z projektem

podbiału nieruchomości zawierają informację, przedstawione w sposób grallczny i opisowy,

dotyczące nieruchomości, które związane są z planowaną budową drogi. 7, powyższych

dokumentów wynika, że działka o numerze ewidencyjnym 177/18 została podzielona na dwie

działki, którym nadano numery 177/20 i 177/19. Działka o numerze ewidencyjnym 177/19 została

przeznaczona pod budowę drogi. Wykazano, że działka o numerze ewidencyjnym 177/18 posiada

pole powierzchni równe 0,3906 ha. Działki które powstaną po podziale będą posiadały następujące

pola powierzchni: działka o numerze 177/19 będzie posiadała pole powierzchni równe 0,0202 ha

natomiast działka o numerze Ml W będzie posiadała pole powierzchni równe 0,3698 ha.

Po .zsumowaniu pół powierzchni działek o numerach 177/19 i 177/20 otrzymujemy wartość

0,3900 ha. Ten wynik jest w sprzeczności z podaną wartością pola powierzchni działki o numerze

177/18, która wynosi 0,3906 ha.

Mając na względzie przepis art. 7 i art. 77 Kodeksu postępowania administracyjnego,

Wojewoda Mazowiecki wezwał organ pierwszej instancji, postanowieniem nr 45/2012 z dnia

7 sierpnia 20ł2 r. do udzielenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących zaistniałych rozbieżności.

Wyjaśnienia dostarczone w dniu 27 sierpnia 2012 r. oraz uzupełnione w dniu 3 września

2012 r. pozwalają Wojewodzie Mazowieckiemu zająć stanowisko w tej sprawie.

Analizując otrzymane wyjaśnienia od organu pierwszej instancji oraz wykaz zmian

gruntowych, będący załącznikiem do rozpatrywanej decyzji, można z całą pewnością stwierdzić,

iż przedstawione nieścisłości są omyłką oczywistą. Potwierdza to również zapis na poprawionych

mapach, które Starosta Powiatu Grod/iskicgo przesłał wraz z wyjaśnieniami.

W związku z powyższym, Wojewoda Mazowiecki w punkcie \ niniejszej decyzji, uchylił

błędny 7apis będący w decyzji nr 748/2012 i w punkcie 2 niniejszej decyzji rozstrzygnął sprawę
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objętą uchyloną częścią decyzji poprzez podanie właściwej wartości pola powierzchni wydzielonej

działki 177/20, która wynosi 0,3704 ha.

Odnosząc się do zarzutu postawionego przez odwołujących się, dotyczącego utraty

możliwości dalszego zagospodarowania części działki o numerze ewidencyjnym 335/2 tsależy

uznać, że jest on bezpodstawny. W wyniku podziału działki o numerze ewidencyjnym 335/2

powstaną dwie działki o numerach ewidencyjnych 335/5 i 335/6. Działka o numerze 335/5 została

przeznaczona pod poszerzenia pasa drogowego, natomiast działka o numerze 335/6 została przy

dotychczasowym właścicielu. Działka o numerze 335/6 swym dłuższym bokiem zlokalizowana

jest wzdłuż ulicy Cichej. Szerokość tej d/iałki po podziale wynosi (w znacznej części), około

18 metrów. Mając na uwadze zapis § 12 ustęp l Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.

Nr 75, póz. 690 z późniejszymi zmianami), który mówi, że jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273

lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków

nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości

od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż: 1) 4 m - w przypadku budynku

zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę lej granicy,

2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych

w stronę tej granicy. Przyjmując szerokości działki 18 metrów, pomniejszoną o wymagane

odległości, tj.: 4 metry od granicy nieruchomości z obu stron, to pozostaje pas o szerokości

10 metrów, w którym można z powodzeniem zlokalizować budynek. Długość tego pasa jest

wielokrotnie większa od jego szerokości. Dodatkowo należy podnieść, że działki zlokalizowane

po drugiej stronie ulicy Cichej w stosunku do działki o numerze ewidencyjnym 335/2,

są zabudowane budynkami mieszkalnymi ora/ gospodarczymi i mają szerokość około 18 metrów.

W związku z powyższym, obawę skarżących należy uznać za przedwczesną i nie dającą

podstaw organowi drugiej instancji do jej pozytywnego rozpatrzenia, skutkującego uchyleniem

rozpatrywanej decyzji.

Odnosząc się do uwagi odwołujących się, w której stwierdzają „,.. iż owy cel publiczny

jakim jest rozbudowa ul. Cichej może być zrealizowany w inny sposób niż poprzez pozbawianie nas

praw do części działkr należy przyznać, iż słusznie Państwo Anna Deliś i Pan Krzysztof Deliś

podkreślili, iż rozbudowa ulicy Cichej jest celem publicznym. W ramaeh tej rozbudowy drogi

dojdzie do poszerzenia pasa drogowego - ulicy Cichej, /e wskazanych gruntów przyległych do tej

drogi została wydzielona część, która następnie zostanie przyłączona do pasa drogowego. Również

ustawodawca określił, między innymi, w art. 6, punkcie l Ustawy o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, póz. 651 z późniejszymi zmianami), że celem
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publicznym jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie

oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego,

a także łączności publicznej i sygnalizacji.

W tym przypadku mamy do czynienie z rozbudową dróg gminnych, które zgodnie z art. 2

ust. l punktem 4 Ustawy o drogach publicznych (lekst jednolity: !)z. U. /, 2007 r. Nr 19, póz. t !5

z późniejszymi -/mianami) są zaliczone do dróg publicznych.

Odwołujący sit,; twierdzą, iż ów cel publiczny może być zrealizowany w inny sposób

niż pozbawienie ich praw do czyści działki 335/2. Jednak nie wskazują alternatywnego

rozwiązania dla przyjętego projektu.

Inwestor twierdzi, iż realizacja przedsięwzięcia poprawi stan nawierzchni oraz warunki

poruszania się pojazdów i pieszych. W efekcie zrealizowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo

ruchu, zapewni obsługę komunikacyjną terenów przyległych i zapewni swobodniejszy dojazd

do drogi wojewódzkiej nr 719.

Ustosunkowując się do zarzutu skarżących, że: „...oznajmienie nam jako właścicielom owej

nieruchomości wydanej decyzji o podziale naszej działki bez żadnych rokowań jest

niedopuszczalne i w demokratycznym państwie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca", należy

podkreślić szczególny charakter ustawy, która ma na celu stworzenie warunków prawnych

zapewniających sprawny przebieg realizacji inwestycji drogowych. Podnieść trzeba, że wyjątkowy

charakter wskazanej ustawy t wyrażony jest nie tylko w jej tytule, ale wynika też z całokształtu

uregulowań stanowiących uproszczenie postępowania administracyjnego (w stosunku

do uregulowań Ustawy o gospodarce nieruchomościami), w sprawach związanych z nabyciem

nieruchomości oraz dysponowaniem nimi na cele budowlane.

Należy zauważyć, iż przepisy ustawy nie przewidują obowiązku uzyskania przez

wnioskodawcę lub inny organ administracji zgody właścicieli nieruchomości na zajęcie

nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji

drogowej.

Podkreślić należy, że skutek prawny w postaci uzyskania przez Skarb Państwa

albo właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, własności nieruchomości, na których

realizowana jest zamierzona inwestycja, następuje z. mocy prawa, zgodnie z dyspozycją art. 12

ust. 4 ustawy. Wskazane w ww. przepisie podmioty publicznoprawne uzyskują własność

nieruchomości lub ich część w granicach wyznaczonego l in iami rozgraniczającymi pasa

drogowego drogi publicznej określonej kategorii z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej staje się ostateczna.
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Z powyżs/cgo wynika w sposób jednoznaczny, iż nabycie przez Ominę Jaktorów prawa

własności nieruchomości wymienionych w skarżonej decyzji nie jest zależne od woli

dotychczasowego właściciela nieruchomości.

Odnos/ąc się do warunku postawionego przez odwołujących się, dotyczącego podjęcia

rokowań, negocjacji, należy uznać, i/ nie dotyczy on spraw objętych regulacją decy/ji nr 748/2012

wydanej przez Starostę Powiatu Grodziskiego. Wyjaśnić należy, że będzie wszczęte oddzielne

postępowanie odszkodowawcze, gdy ww. decyzja stanie się ostateczną. Rozpatrywana decyzja

nic określa wysokości odszkodowania. Określenie wysokości odszkodowania dla poszczególnych

stron nastąpi w innym, dalszym postępowaniu prowadzonym przez właściwy organ, o czym strony

zostaną powiadomione.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z arl. 18 ust. le punkt 3 ustawy, w przypadku,

w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda

nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później

niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

stała się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości

nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Z wy/.ej wymienionych względów stwierdzić należy, iż argumenty przedstawione przez

strony skarżące, w świetle przepisów ustawy, nic mogą skutkować uchyleniem zaskarżonej decyzji

nr 748/2012 Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia l czerwca 2012 r., znak: WAB.6740.331.2012,

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Kukuczki

do drogi wojewódzkiej nr 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-

rowcrowym we wsi Chylice Kolonia, Chylice, gmina Jaktorów, oraz przebudową infrastruktury

technicznej".

P o u c z e n i e :

Niniejsza decyzja jest ostateczna w postępowaniu drugoinstancyjnym.

Na podstawie art. 53 § l i art. 54 § l ustawy / dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu

przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, póz. 1270) skargę na niniejsze rozstrzygniecie

wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie trzydziestu dni

od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny.

Skargę należy /łożyć w dwóch egzemplarzach.
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/godnie z art. 57 § l ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać;

1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,

2) oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy,

3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

:. i :• P& . . . . - . , :3¥?;śCiechS!S«i

Otrzymują;
1) Pani Anna Deliś
2) Pan Krzysztof Deliś
3) Pani Alina Zielińska
4) Gmina J aktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów
5) aa.

Otrzymuje.do wiadomości:
1) Starosta Grodziski, ul. Kościuszki 30, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
2) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Daleka l ! A , 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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