
 

   

Łódź, dn. 10 czerwca 2020 r. 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE  O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA  
W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  

 
Działając na podstawie art. 8, art. 114 ust. 3 i ust. 4 i art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) 

 

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI 
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 

 
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia części nieruchomości położonych 

w Będzelinie, gmina Koluszki, oznaczonych ewidencyjnie w obrębie Będzelin jako działki nr 12 o pow. 1,5040 ha 

i nr 10/2 o pow. 1,0394, w celu wykonania robót dotyczących remontu istniejącej sieci elektroenergetycznej 

napowietrznej SN 15kV w postaci wymiany istniejących słupów oraz przewodów nieizolowanych na izolowane. 

W ramach prowadzonej inwestycji nie ulegną zmianie główne parametry techniczne obiektu takie jak: przekrój 

przewodów, długość i przebieg linii, jak również napięcie znamionowe, ponadto nie zwiększy się rozstaw 

przewodów. 

Dla części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12 obręb Będzelin, gmina Koluszki prowadzona 

jest księga wieczysta, jednakże zgodnie ze skróconym odpisem aktu zgonu, właściciel nieruchomości nie żyje. 

Dotychczas nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym.  

Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/2 obręb Będzelin, gmina Koluszki nie jest prowadzona 

księga wieczysta ani zbiór dokumentów, nieruchomość jest przedmiotem władania samoistnego.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 114 ust. 3  i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami, w dniu 10 czerwca 2020 r. Starosta Łódzki Wschodni wykonujący zadanie 

z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia 

postępowania w sprawie udostępnienia części ww. nieruchomości w celu przeprowadzenia prac remontowych 

sieci elektroenergetycznej SN 15kV.  

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują  

prawa  rzeczowe  do  opisanej wyżej nieruchomości,  na podstawie art. 124b ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, zostanie  wszczęte  postępowanie w sprawie udostępnienia części ww. nieruchomości.  


