
STAROSTA ŁOWICKI
ul. Stanisławskiego 30

99-400 łowicz Starosta Łowicki

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.) 

oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości, położonej w województwie łódzkim, powiecie łowickim, 
gminie Kiernozia, obrębie Sokołów Towarzystwo, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 

127, o powierzchni 0,07 ha, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego na zlecenie 

ENERGA -OPERATOR S.A. - budowa stacji transformatorowej, sieci kablowej SN oraz 

sieci kablowej nN.

Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Dla nieruchomości nie ma 

urządzonej księgi wieczystej, natomiast z ewidencji gruntów i budynków wynika, 

iż nieruchomość jest we władaniu posiadacza samoistnego.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługuje prawo własności 

do ww. nieruchomości, do zgłoszenia się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się 

niniejszego ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Wydział Geodezji, 

Kartografii i Nieruchomości, ul. Stanisławskiego 30A, 99-400 Łowicz, pokój nr 18, 

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Kontakt telefoniczny: (46) 811 53 67. 

Jeżeli w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo 

własności do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Przedmiotowa informacja została w dniu 22.08.2022r. udostępniona w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Ponadto Starosta 

Łowicki zlecił opublikowanie przedmiotowej informacji w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z Ul

omasz Kantorski
Dyrektor

działu Geodezji, Kartogrąj 
i Nieruchomości



Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
z 2016 r. Nr 119, s. 1) - dalej zwanym „Rozporządzeniem":

1) administratorem Państwa danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, jest:
a)
b)

Starosta Łowicki - w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego, 
Starostwo Powiatowe w Łowiczu -  w sprawach pozostałych,

z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 
sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie 
na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami:
a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 

z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176),
c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 916),
d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego wprawo 

własności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1314),
e) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm),

i

f) aktów wykonawczych do w/w ustaw, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

4) Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Państwa dane poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym;

6) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
(Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);

7) Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia 
przetwarzania;

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania;

9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy przetwarzanie danych osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;

10) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest 
obligatoryjne, a konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy.

mailto:iod@powiatlowicki.pl

