
 

   

Wschowa, dnia 27 grudnia 2021 roku 

GK.683.11.2021 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Działając na podstawie art. 49, art. 61 ust. 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 128 

ust. 4 w związku z art. 113 ust. 5 i 6 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), 

 

podaję do publicznej wiadomości 

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora ENEA 

Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika PBE-ELBUD Poznań S.A, w sprawie 

ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości, o nieuregulowanym stanie pranym, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka 417 o powierzchni 1,8100 ha, położonej w obrębie Konradowo 

jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski, na skutek wydania przez Starostę 

Wschowskiego decyzji z 31 sierpnia 2015 r., znak: GK.6853.21.2015, zezwalającej na 

przeprowadzenie napowietrznej linii wysokiego napięcia 110kV (Wschowa – Huta Głogów). 

Jednocześnie, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam o 

możliwości wypowiedzenia się przez stronę postępowania, przed wydaniem decyzji 

administracyjnej w przedmiotowej sprawie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań, w terminie siedmiu dni, po upływie czternastu dni od dnia, w którym dla 

niniejszego zawiadomienia nastąpiło publiczne obwieszczenie, publiczne ogłoszenie 

zwyczajowo przyjęte w danej miejscowości oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie. 

Z aktami sprawy strona może zapoznać się w siedzibie organu, w godzinach 

urzędowania, w pokoju nr 215, nr tel. 65 540 22 99, 65 540 17 95.  

 

 

 

 

STAROSTA WSCHOWSKI 

Plac Kosynierów 1c 

67-400 Wschowa 

Z up. STAROSTY 

Beata Szymańska 

Naczelnik Wydziału Geodezji, 

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

/podpisano elektronicznie/ 


