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Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 
  

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 11 ust 1 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 t.j.) oraz art. 9 

ust. 2i, 2j w związku z art. 9 ust. 2a, 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę o krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121, poz. 770 ze zm.), zawiadamiam, że zostało 

wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nabycia z dniem 1 stycznia 2016 r. z 

mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Toruńskiego prawa własności 

nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 51/83 o pow. 0,0865 ha położonej w obrębie 

Lubicz Górny, gm. Lubicz, zapisanej w księdze wieczystej TO1T/00030935/2, stanowiącej 

własność Wieloobiektowej Spółdzielni Produkcji Rolnej. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. organ 

administracji publicznej jest zobowiązany do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym 

stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do umożliwienia im wypowiedzenia się co do 

zebranych dowodów, materiałów czy zgłoszonych żądań, natomiast stosownie do art. 73 § 1 Kpa 

strona ma prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. 

Akta sprawy znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 

I piętro, pok. nr 107, tel. (56) 662 88 94. 

 
Ponadto Starosta Toruński informuje, iż zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca 

siedzibę za granicą , jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest 

obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń 

przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.  

Organ poucza jednocześnie strony o: 

- możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie, 

- możliwości złożenia wyjaśnień na piśmie. 

Natomiast art. 33 Kpa stanowi iż: 

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.  

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.  

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca 

prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. 
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