STAROSTA STALOWOWOLSKI
37-450 Stalowa Wola
ul. Podleśna 15
GN.6853.25.2022.DK

Stalowa Wola, dnia 2022-06-17

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Media-Sys Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
reprezentowanej przez pełnomocnika Katarzynę Adamczyk-Pilch postępowanie administracyjne
o ograniczeniu korzystania z nieruchomości oraz o udzielenie zezwolenia Media-Sys Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie reprezentowanej przez pełnomocnika Katarzynę Adamczyk-Pilch,
na wykonanie inwestycji polegającej budowie napowietrznej linii światłowodowej w ramach projektu
pn. „Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B” na nieruchomości oznaczonej, jako
działka o numerze ewidencyjnym: 451 o pow. 0,3688 ha, położonej w obrębie Przyszów jednostka
ewidencyjna Bojanów, której stan prawny jest nieuregulowany.
Stosownie do art. 41 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu.
W myśl art. 41 § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponadto zawiadamiam, że stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego,
strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się,
co do zgromadzonych w sprawie dowodów.
W związku z powyższym informuję, że dokumenty zebrane w prowadzonym postępowaniu są
do wglądu w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w
Stalowej Woli, w pokoju nr 314 (III piętro), przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli i w terminie
siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, o ile strony uznają za konieczne, można się z tymi
dokumentami zapoznać oraz wnieść dodatkowe uwagi i wnioski.
Po tym terminie zgodnie z art. 124 ust 1b projekt decyzji zostanie przesłany do uzgodnienia
z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a następnie zostanie wydana decyzja.
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