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GN. 6853.13.2020 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 61 § 4 w zw. art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 

2020, poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek spółki NEXERA sp. z o.o., 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania 

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 204/2 o powierzchni 

1,0410 ha, położonej w obrębie Kobylanka, gm. Grudziądz, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu 

prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00026713/0. Postępowanie toczy się w trybie art. 124a ustawy 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 1990 ze zm.) w zw. z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 

7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 2410 ze zm.). 

O zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania 

z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, Starosta Grudziądzki zawiadomił 

w ogłoszeniu z dnia 11 września 2020 r., wywieszonym na okres dwóch miesięcy na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, opublikowanym na stronie internetowej Powiatu 

Grudziądzkiego, zamieszczonym w prasie ogólnopolskiej - Rzeczpospolita oraz na tablicy ogłoszeń 

Gminy Grudziądz, Gminy Łasin oraz Gminy Rogóźno. W terminie dwóch miesięcy nie zgłosiły się 

osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości. 

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mają prawo brać czynny 

udział w każdym stadium postępowania. Informacje o sprawie oraz wgląd w akta postępowania uzyskać 

można w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, w Wydziale Geodezji 

i Nieruchomości, pod nr tel. 56 45 14 426 lub 56 45 14 422. 

W związku z koniecznością zebrania dodatkowych dowodów oraz wystąpienia o uzgodnienie 

decyzji do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyznacza się termin załatwienia sprawy 

na 31 lipca 2021 r. Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.  

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu, publikuje się na stronie internetowej Powiatu Grudziądzkiego 

oraz  przekazuje się  Wójtowi Gminy Grudziądz w celu wywieszenia  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu 

Gminy Grudziądz na okres 14 dni. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, 

w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma 

w Biuletynie Informacji Publicznej.        

Starosta Grudziądzki 

 Adam Olejnik 


