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Zawiadomienie o wszczęciu postepowania 

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 tj.) w związku z art. 115 ust. 3 oraz art. 

124 i art. 124a ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 65 tj.) 

zawiadamiam, 

 że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji w sprawie 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym 

położonej w obrębie Lubicz Górny, gm. Lubicz, oznaczonej jako działka nr 59 o pow. 0,55 ha, bez 

urządzonej księgi wieczystej, w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej mającej odprowadzić 

ścieki sanitarne z Gminy Lubicz do Torunia, t.j. wybudowanie kanału sanitarnego tłoczonego na 

terenie działki nr 59 przy czym ograniczeniu korzystania z nieruchomości podlegać ma pas o 

szerokości 1 m i długości 5m. 

Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej, a wg wypisu z ewidencji gruntów 

właściciel nieruchomości jest nieustalony. 

 Zgodnie z art. 124a, w związku z art. 144 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

informacja o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego o wydanie decyzji w sprawie 

ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym 

została zamieszczona w prasie ogólnopolskiej – „Monitor Urzędowy” na okres 2 miesięcy. Ponadto 

ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Toruniu i Urzędu Gminy Lubicz oraz na stronie internetowej starostwa 

powiatowego na okres 2 miesięcy. 

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, którym 

przysługują prawa do ww. nieruchomości co skutkuje wszczęciem postępowania w przedmiotowej 

sprawie. 

 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego zostanie wywieszone na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Toruniu, a także zamieszczone na stronie internetowej 

biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu dnia 11 maja 2020 r. Według art. 

49 KPA, zawiadomienie stron o czynnościach administracji publicznej w formie publicznego 

ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 

ogłoszenie. 

Zgodnie z art. 10 §1 Kpa organ administracji publicznej jest zobowiązany do zapewnienia 

stronom czynnego udziału w każdym stadium postepowania a przed wydaniem decyzji do 

umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów czy zgłoszonych żądań. 

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

parterze, pok. nr 18, tel. (56) 662 88 94. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.; ul. Rybaki 31-35; 87-100 Toruń 



 

 

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu – wraz z obwieszczeniem na tablicę ogłoszeń 

3. BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu – wraz z obwieszczeniem 

4. Urząd Gminy Lubicz – wraz z obwieszczeniem na tablicę ogłoszeń 

5. a/a JG (56)662-88-94  

 


