
                                                                                                                     
         Suwałki, 14 stycznia 2021 r. 

STAROSTA SUWALSKI 
 Ul. ŚWIERKOWA  60 
    16-400 Suwałki 
 
GKN.6821.21.2020 

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania 

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 
 
            Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 124, art. 124 a i 124b ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)  
 

STAROSTA  SUWALSKI  
zawiadamia 

że na wniosek PGE Dystrybucja SA w Lublinie zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym, położonej w obrębie Krzemianka, gmina Jeleniewo, powiat suwalski, województwo 
podlaskie, oznaczonej  jako działki ewidencyjne nr: 127 o pow. 0,3811 ha i 144/1 o pow. 6,3784 ha, 
księga wieczysta – brak danych,  do których jako samoistny posiadacz figuruje  Szostakowski Kazimierz 
(nie żyje) poprzez zezwolenie wnioskodawcy na: 
 
1. założenie i przeprowadzenie przez ww. działki elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, a także 
na funkcjonowanie ww. urządzeń elektroenergetycznych po ich wybudowaniu.  
 
Na działce 127 - powierzchnia zajmowana przez linię kablową 0,4 kV po wybudowaniu wynosić będzie -  
23 m2; powierzchnia niezbędna do prowadzenia prac budowlanych – 87 m2 .  
Na działce 144/1 – powierzchnia zajmowana przez linię kablową 0,4 kV  po wybudowaniu wynosić 
będzie- 59 m2;  powierzchnia niezbędna do prowadzenia prac budowlanych – 114 m2 - zgodnie 
z załączoną do wniosku mapą,  
 
 2.udostępnienie nieruchomości na czas 6 miesięcy od dnia jej faktycznego zajęcia, w celu rozbiórki  
istniejącej linii napowietrznej nN. 
Na działce 127 – powierzchnia niezbędna do prowadzenia prac rozbiórkowych linii napowietrznej 
nN  -50 m2.  
Na działce 144/1 - powierzchnia niezbędna do prowadzenia prac rozbiórkowych linii napowietrznej 
nN - 427 m2  - zgodnie z załączoną do wniosku mapą,  
 

Zgodnie z art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, informację 
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 
ogłasza się m.in. w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone w Monitor 
Urzędowy.pl  – w dniu 02.11.2020 r., na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suwałkach, 
a także podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Suwałkach oraz urzędów gmin powiatu suwalskiego. 

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują 
prawa rzeczowe do tych nieruchomości, co skutkuje wszczęciem przedmiotowego postępowania.  

Jednocześnie zgodnie z art. 7, art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia 
niniejszego ogłoszenia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem 
dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w powyższych sprawach do Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Suwałkach przy 
ul. Świerkowej 60, pokój 25. 



Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Suwałkach na stronie internetowej www.powiat.suwalski.pl oraz Urzędzie Gminy Jeleniewo. 

W oparciu o art. 49 K.p.a. ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.  
           Z up. Starosty 
              
                                                                                                                      mgr inż. Halina Wasilewska 
                                                                                                             Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru 
                                                                                                                 i Gospodarki Nieruchomościami 
                                                                                                                           (podpis elektroniczny) 
 

Otrzymują: 

1.Pełnomocnik wnioskodawcy 

Michał Kaźmierczak 

2. Tablica ogłoszeń - Starostwo Powiatowe w Suwałkach 

3. Tablica ogłoszeń – Urząd Gminy Jeleniewo 

4.a/a 

 

 

http://www.powiat.suwalski.pl/

