STAROSTA ŚREDZKI
63-000 Środa Wlkp.
ul. Daszyńskiego 5

Środa Wielkopolska, dnia 10 listopada 2021 roku

GN.6821.7.2.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku
z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku spółki PBE ELBUD
Poznań S. A. z siedzibą w Plewiskach działającej w imieniu spółki ENEA Operator Sp.
z o. o. z siedzibą w Poznaniu Starosta Średzki wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej
umarza
postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części
nieruchomości położonej w Sulęcinku, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działka
nr 440/2
o
powierzchni
2,8410
ha,
zapisanej
w księdze
wieczystej
nr PO1D/00000822/0, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez wydanie decyzji
zezwalającej na przebudowę linii średniego napięcia 15 kV relacji Środa Wielkopolska –
Orzechowo 2 - jako bezprzedmiotowe.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 26.01.2021 r. spółka PBE ELBUD Poznań S. A. z siedzibą
w Plewiskach reprezentowana przez Pana Tomasza Gajewskiego, działająca w imieniu
spółki ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, wystąpiła do Starosty
Średzkiego o wydanie na podstawie art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) decyzji
ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na
przeprowadzenie napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV relacji Środa
Wielkopolska – Orzechowo 2 na nieruchomości, położonej w Sulęcinku, gmina
Krzykosy, oznaczonej jako działka nr: 440/2, zapisana w księdze wieczystej
nr PO1D/00000822/0, o nieuregulowanym stanie prawnym. Na wniosek inwestora
w dniu 28.06.2021 r. niniejsze postępowanie zostało zawieszone, natomiast w dniu
08.11.2021 r. Pan Tomasz Gajewski wniósł o wycofanie złożonego wniosku.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody
Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.

Zgodnie z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego strona może zrzec się
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał
decyzję. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji i brak
możliwości wniesienie odwołania do Wojewody Wielkopolskiego oraz jej zaskarżenia do
wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Z up. STAROSTY
Katarzyna Kania
Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
(dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)

Nie podlega opłacie skarbowej
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
((Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

Otrzymują za dowodem doręczenia:
1. Pan Tomasz Gajewski – pełnomocnik
ENEA Operator S. z o. o.,
2.

3.

Podano do publicznej wiadomości:
 na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej,
 na stronie internetowej oraz stronie BIP Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej,
 na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, Urzędu Gminy w Krzykosach,
Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą, Urzędu Gminy w Zaniemyślu oraz Urzędu Gminy
w Dominowie,

a/a.

Sporządziła:
Daria Janus – inspektor
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
pok. nr 117 (parter), tel. 61 286 62 37

