
STAROSTA ŁOWICKI
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ZAWIADOMIENIE

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

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE 

Dystrybucja S.A., z dnia 24.03.2021 r. zostało

wszczęte postępowanie

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w województwie łódzkim, powiecie 

łowickim, gminie Miasto Łowicz, obrębie Korabka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 8147, w celu 

przeprowadzenia prac związanych z przebudową linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łowicz 1- 

Lowicz 2.

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 18, nr tel. 46 811 53 67.

Pouczenie

O podejmowanych w toku trwającego postępowania dalszych czynnościach (w tym wydanych postanowieniach 
oraz decyzji) organ będzie zawiadamiał strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, t.j. 
w formie publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Zgodnie bowiem z art. 49a k.p.a - Poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia 
o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § I, jeżeli 
w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, 
zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze 
zawiadamiania ich w określony> sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.

z

Otrzymują:
1. według rozdzielnika.

Do wiadomości:
1. wg rozdzielnika (zawiadomienie zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, t.j. w formie 

publicznego obwieszczenia poprzez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz na tablicy ogłoszeń urzędu)


