
      Kępno, dnia 12 maja 2016 roku 
 

 

GGN.6821.7.2016 
 

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania 

 

 
Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. z 2016 roku Dz. U. Nr 23) zawiadamiam, że zostało  wszczęte  

postępowanie administracyjne  na  wniosek złożony w dniu 12 lutego 2016 r. (wniosek z dnia 

04.02.2016r.) uzupełniony pismem z dnia 24 lutego 2016 r.  przez pełnomocnika ENERGA-

OPERATOR S.A. z s. w Gdańsku, Szymona Pawlak ELTES Sebastian Tessmar Spółka 

Komandytowa ul. Czynu Tysiąclecia 10, 84-207 Bojano w przedmiocie wydania decyzji w 

sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Baranowie (Gmina Baranów), 

oznaczonej jako dz. nr 1310 o powierzchni 1,0995 ha, ark. mapy 8  w celu wykonania 

remontu – wymiany istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV.     

Niniejsze postępowanie  prowadzone jest w trybie przepisów art. 124a, w związku z art. 124 b 

oraz na podstawie art. 114 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2015  poz. 1774 ze zm.). 

 

      Ponadto zawiadamiam, że na podstawie art.41§1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 

zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu 

elektronicznego oraz zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony 

mogą uzupełniać materiał dowodowy w sprawie, składać pisemne wyjaśnienia oraz zapoznać 

się ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami w  siedzibie Starostwa Powiatowego w 

Kępnie, sprawę prowadzi Iwona Potocka-Wróbel w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami ul. Staszica  nr 12,  I piętro pokój nr 17, nr tel. 62-78-28-912. 

 
         Z up. STAROSTY 

Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, 

        Kartografii, Katastru 

i Gospodarki Nieruchomościami 

              Kinga Hadaś 

 

 

 

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:  
 

1.  ENERGA – OPERATOR S.A. 

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  

Oddział w Kaliszu 

Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz 

za pośrednictwem: 

Szymon Pawlak 

ELTES Sebastian Tessmar Spółka Komandytowa 

ul. Czynu Tysiąclecia 10 

84-207 Bojano 

Do wiadomości: 
 

1. a/a Wydziału GG 

 
K.H. 


