
STAROSTA ŁOWICKI
ul. Stanisławskiego 30 

99-400 Łowicz

GN.6820.4.2020

Łowicz, 25.06.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a oraz 2i 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 121. poz. 770 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa majątku pozostałego po podmiocie 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe ..Dromader'* Spółka z o.o. z/s w Zdunach, 

NIP 5270200042, REGON 012535387.

Postępowanie wszczyna się z urzędu na podstawie przepisów art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 

ust. 2a oraz 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 121, poz. 770 z późn. zm.), zgodnie z którymi Skarb 

Państwa z dniem 1 stycznia 2016 r. nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po 

podmiotach podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były 

wpisane do rejestrów sądowych na podstawie przepisów obowiązujących, lecz do dnia 31 

grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i w związku z 

tym zostały uznane za wykreślone.

Informuję, iż stosownie do art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego strony mają 

prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z treścią art. 41 kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony 

oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 

publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w' razie niedopełnienia powyższego obowiązku 

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



Informuję, iż stosownie do art. 73 kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo 

wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu Biura 

Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, 

pokój nr 11, w godzinach 8:00-16:00.

Przedmiotowe zawiadomienie w dniu 25.06.2021 r. zostało zamieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Otrzymują :

1. Starosta Łowicki
- w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej,

2. Gmina Zduny,

Hiuru tinspounrki Nieruchomościami
Kierownik

3. a/a.


