
STAROSTA ŁOWICKI
ul. Stanisławskiego 30 

99-400 Łowicz

Łowicz, dnia 17.09.2021 r.

GN.6821.15.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanym dalej k.p.a.,

Starosta Łowicki

postanawia wyłączyć Grażynę Martę Wąsikowską z postępowania administracyjnego oraz 

pozbawić statusu strony 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 1 10 kV relacji Łowicz 1- Łowicz 2.

UZASADNIENIE

Dnia 26.03.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Łowiczu wpłynął wniosek PGE Dystrybucja 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 

w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Powyższy wniosek dotyczył nieruchomości 

położonej w województwie łódzkim, powiecie łowickim, gminie Miasto Łowicz, obrębie 

Korabka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 8147.

Pismem z dnia 09.07.202 lr. Grażyna Marta Wąsikowską została poinformowana o wszczęciu 

postępowania administracyjnego w ww. sprawie.

Aktem notarialnym Rep. A 4919/2021 z dnia 19.08.202lr. Grażyna Marta Wąsikowską dokonała 

zbycia swojego udziału w nieruchomości położonej w gminie Miasto Łowicz, obrębie Korabka, 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 8147.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 

postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.



O istnieniu interesu prawnego lub obowiązku decyduje przepis prawa materialnego, stwarzając 

dla określonego podmiotu legitymację procesową strony. W sprawie o ograniczenie sposobu 

korzystania z nieruchomości takim przepisem jest art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), który legitymacje 

procesową strony daje inwestorowi oraz właścicielom lub użytkownikom wieczystym 

nieruchomości będącej przedmiotem postępowania.

Ponieważ Grażyna Marta Wąsikowska zbyła swój udział w prawie własności nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 8147, obręb Korabka, utraciła tym samym status strony 

w ww. postępowaniu administracyjnym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronie zażalenie.

z up. STAROSTY

)masz Kantorski
Dyrektor 

fdziału Geodezji, Kartografi 
i Nieruchomości

Otrzymują:
1. według rozdzielnika.

(zawiadomienie przekazane 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),

2. aa.

Do wiadomości:

1. według rozdzielnika.
(zawiadomienie przekazane 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)


