Poznań, dnia……………….
GN.N.6821.23.2019

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 49 w zw. z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz 124 ust. 1 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2204 ze zm.).
zawiadamiam
o wszczęciu na wniosek pełnomocnika INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu postępowania
w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w
Luboniu, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Lasek, ark. mapy 7, działka nr 69/2
o pow. 0,0229 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TXIV.K433 ( zamknięta ) poprzez udzielenie
zezwolenia na budowę linii kablowej wraz z przyłączami na terenie województwa wielkopolskiego w
ramach działania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2 - na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z
dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Jednocześnie nadmieniam, że na dzień 11.10.2019 r. o godz. 11:00 zostały wyznaczone oględziny
ww. nieruchomości oraz na dzień 15.10.2019 r. o godz. 10:00 rozprawa administracyjna ( w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, pok. 440 ).
Ponadto na podstawie art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: 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
powyżej doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania
administracyjnego zawiadamiam, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy, zostaje przedłużony
do dnia 31.12.2019 roku z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w znacznej
części.
Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy – kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo
do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie wyznaczonym na podstawie art.
36 § 1 cyt. ustawy (bezczynność) albo postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do
załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, zawierające uzasadnienie, wnosi się do Wojewody
Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.
Informuję, że zawiadomienie stron o prowadzonym postępowaniu administracyjnym uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Strony niniejszego postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania
administracyjnego, mogą na każdym etapie prowadzonego postępowania zapoznać się z materiałem
dowodowym zebranym w sprawie, w siedzibie Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 pok. 438, w Poznaniu w godzinach pracy Urzędu (tj.
w poniedziałki: w godzinach 10.00 – 16.00, od wtorku do piątku: w godzinach 8.00 – 15.00).
Informacja telefoniczna udzielana jest pod numerem telefonu: 61 – 84 – 10 – 656, w godzinach pracy
Urzędu.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

Otrzymują:
1.Wojciech Przytulski
Pełnomocnik INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu
ATEM-POLSKA Sp. z o. o.
ul. Stefana Żeromskiego 9, 60-544 Poznań
2.Starostwo Powiatowe w Poznaniu – Wydział Administracyjny
(w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń )
3.Starostwo Powiatowe w Poznaniu – Wydział Organizacyjny
(w celu wywieszenia na BIP )
4.Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Biuro Obsługi i Informatyki
(w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
5.Urząd Miasta Lubonia – Wydział Spraw Komunalnych
(w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
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