
STAROSTA BRZESKI 

32-800 BRZESKO 

ul. Głowackiego 51 

AG-I.6821.33.2020.DG      Brzesko, 26.04.2021 

ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) w związku z art. 61 § 4 ustawy  

z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 

256  z późn. zm.), 

zawiadamiam 

o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 05 października 2020 r., Pana Jana Legut 

będącego pełnomocnikiem TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, o wydanie 

decyzji w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce 

nieruchomościami, o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przez wydanie 

zezwolenia na przeprowadzenie budowy odcinka linii kablowej SN 15kV Brzesko - Biadoliny 

w przedmiocie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującej działkę 

ewidencyjną nr: 

• 723/1 o pow. 0,23 ha, położonej w obrębie Jasień, gm. Brzesko. 

 Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.). 

 Informuję, że zgodnie z art. 73 § 1 i 1a Kodeksu postępowania administracyjnego 

strony mogą przeglądać akta sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. 

Głowackiego 51, pokój 302, III piętro, w godz. od 800 do 1430 oraz zgodnie  

z art. 10 § 1 tej ustawy, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego pisma, 

mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

  

Celem zapoznania z aktami należy uzgodnić telefonicznie pod nr: 14 62 84 920, 

dokładny termin na przeglądanie akt (tj. dzień i godzinę).  

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r., w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316 z późn. zm.), cyt.: ,,(…) w urzędach administracji 

publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze 

publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,  

w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, 

z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów”. 

Informuję, że niestawienie się strony w wyznaczonym terminie nie wstrzymuje 

biegu przedmiotowej sprawy. 

 



Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 

mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W myśl 

przepisów art. 41 § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie 

niniejszego pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. 

 

Informuję, że dane osobowe uczestników postępowania w przedmiotowej sprawie 

podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), szczegóły 

w załączeniu. 

 

 Sprawę prowadzi: Dagmara Gurgul (tel. 14 62 84 920). 

 

 

 
                                                                                                          Z up. STAROSTY 

                                                                                                        mgr Wioletta Węgrzyn 

                                                                                                                        (-) 

                                                                                                               KIEROWNIK 

                                                                                           Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

                                                                                                      w Wydziale Administracji 

                                                                                                i Gospodarki Nieruchomościami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


