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Z A W I A D O M I E N I E 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

 Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 735, z późn. zm.), art. 124a, art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 

 

Starosta Nowosądecki 
 

 zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu 

korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,  oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 

781/1 w obr. Brzezna gm. Podegrodzie - poprzez udzielenie zezwolenia TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w 

Krakowie, zastępowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę – na budowę sieci kablowej SN-15kV wraz ze 

współbieżną kanalizacją światłowodową, zabudowę złącza kablowego SN-15kV oraz rozbiórkę napowietrznej 

linii SN 15kV wraz ze stanowiskami słupowymi, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego w miejscowości 

Podrzecze”. 
 

 Przedmiotowa działka posiada nieuregulowany stan prawny. Jej właścicielka zmarła, co stwierdzono na 

podstawie aktu zgonu. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej nie toczyło się, o czym 

poinformował Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, a także ustalono w oparciu o rejestry notarialne.  

 

 O zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z 

ww. nieruchomości poinformowano w ogłoszeniu z dnia 4 stycznia 2022 r., podanym do publicznej wiadomości. 

W terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości. 

 

 Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. Przed wydaniem 

decyzji strony mają prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i 

materiałów.  Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Kościuszki 3, II piętro pokój 305 w godzinach pracy Urzędu, po 

wcześniejszym umówieniu telefonicznym.   
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 36 § 2 Kpa zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa zostanie 

załatwiona w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Ponadto informuję, że podjęte będą wszystkie możliwe kroki 

celem załatwienia przedmiotowej sprawy przed upływem wskazanego wyżej terminu. 
 

Stosownie do art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 

zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku 

określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Dodatkowo zawiadamiamy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna w 

oficjalnym portalu Powiatu Nowosądeckiego (www.nowosadecki.pl) w zakładce „Kontakt i lokalizacja”.  
 

Otrzymują: 
- strony wg odrębnego rozdzielnika   
         

 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA 

w Zespole ds Gospodarki 

Nieruchomościami 

mgr Sabina Bielecka 

/opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym/ 

http://www.starostwo.nowy-sacz.pl/
http://www.starostwo.nowy-sacz.pl/
mailto:powiat@nowosadecki.pl
http://www.nowosadecki.pl/

