
STAROSTA KĘPIŃSKI 

GGN. 6821.33.2016                                                              Kępno, dnia 08 sierpnia 2016 roku 

 

OGŁOSZENIE  O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA  

W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA  

Z NIERUCHOMOŚCI 

        Starosta Kępiński zawiadamia o zamiarze wszczęcia, w trybie przepisów art. 124a,                         

w związku z art. 124 oraz na podstawie art. 114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774; ze zm.), postępowania 

administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji w sprawie ograniczenia w drodze 

decyzji sposobu korzystania z  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

położonej w Krążkowach (Gmina Kępno), oznaczonej jako działki nr: 141/2 o powierzchni 

0,2300 ha, ark. mapy 1, 142/2 o powierzchni 0,3400 ha, ark. mapy 105, 143/2 o powierzchni 

0,4100 ha, ark. mapy 105. Planowana inwestycja będzie polegała na przebudowie 

istniejącego odcinka  – wymianie istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV z GPZ Kępno 

Wschód – etap III Olszowa, Krążkowy.     

        Na wniosek z dnia 04 sierpnia 2016 r. złożony przez pełnomocnika ENERGA-

OPERATOR S.A. z s. w Gdańsku przeprowadzone zostanie postępowanie w przedmiocie 

wydania decyzji w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z  

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Krążkowach (Gmina 

Kępno), oznaczonej jako działki nr: 141/2 o powierzchni 0,2300 ha, ark. mapy 1, 142/2 o 

powierzchni 0,3400 ha, ark. mapy 105, 143/2 o powierzchni 0,4100 ha, ark. mapy 105. 

Planowana inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącego odcinka  – wymianie 

istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV z GPZ Kępno Wschód – etap III Olszowa, 

Krążkowy.     

        Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest 

nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 w. cyt. 

ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

        Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej opisanej nieruchomości, winny 

zgłaszać się, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do Starostwa 

Powiatowego w Kępnie, z s. ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno - budynek przy ul. Staszica 12 

pok. nr 17 oraz pok. Nr 13 w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku,                                

w godzinach : 7
30

 – 15
30

 . 

            Po upływie  tego terminu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie. 

STAROSTA 

                                                                                                   Witold Jankowski 



 
 

 

 

 


