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Z A W I A D O M I E N I E 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości  

o nieuregulowanym stanie prawnym 

 

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

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65) 

STAROSTA LESKI 

z a w i a d a m i a, 

  

 że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 

ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz 

Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 

ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym 

stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej 

jako działka nr ewid. 99, o pow. 0,8825 ha, gdzie jako właściciele figurują zmarli: Marek 

Chrobaczyński oraz Marta Jagieła. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją 

inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica 

i Uherce Mineralne”. 

 Zgodnie z art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami 

Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze 

decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie 

i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących 

do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń 

niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli stan prawny nieruchomości 

jest nieuregulowany lub gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody. 

 Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio 

do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie 

ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 

i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3. 

 Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym ogłasza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone 

na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim „Monitor Urzędowy” w dniu 17 lutego 2020r., 

na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku, na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica. 

 W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują 

prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego 

postępowania. 



Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami 

wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu 

postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego. 

 Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego 

zawiadomienia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym 

materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w powyższej sprawie 

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa 

Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr 302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

urzędu tj. od 700 do 1500, tel.13 4697124 wew.336 celem wykazania swoich praw rzeczowych 

do przedmiotowych nieruchomości. 

 Na podstawie art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych 

czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis 

szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się 

za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich 

przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 

o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego 

obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa ). 

 Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby 

w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie 

ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej 

i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać 

w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych. 

 

      Z up. Starosty Leskiego 

           (-) 

               Barbara Wolańska 
      Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

                   i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych  
          (podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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