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ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

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

Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawa Budowlanego zawiadamiam, że w dniu 11.10.2016 r., na 
wniosek PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, 
reprezentowanej przez: pełnomocnika Pawła Kowalczyka,    

 
zostało wszczęte postępowanie 

w sprawie pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej średniego 
i niskiego  napięcia zlokalizowanych na działkach nr geod.: 528, 169, 170, 165, 
161, 152, 153, 148, 144/1, 144/2, 144/3, 124, 91/1, 90, 89,87, 85 - obręb 0043 
Stara Wieś; dz. nr geod. 817, 616/1, 607, 605, 564, 561, 558, 462, 461, 460, 459, 
458/1, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449/2, 448/2, 446/2, 445/2, 
444/2, 443/2, 442/2, 441/2, 440/2, 439/2, 437/2, 436/2, 358/2, 197/2 - obręb 
0050 Wola Chojnata; dz. nr geod. 85, 86/1, 86/2, 87, 88/2, 89/2, 90, 91/2, 92/2, 
93/2,94/2, 95/2, 96/2, 99/2 - obręb 0023 Koprzywna, gm. Biała Rawska.    
  

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo do czynnego 
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. W związku z powyższym strony – osobiście lub działając przez 
pełnomocnika – zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, mają prawo wglądu w akta sprawy, 
sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w siedzibie Wydziału 
Środowiska, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5, pokój nr  204, codziennie w 
godzinach urzędowania, tj.: pon., śr., czw.: 800 -1600, wt. 800 -1700, pt. 800 -1500; 
prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.  
Ponadto zainteresowane strony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
niniejszego zawiadomienia, mogą składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie, 
które zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji. 
W przypadku braku dodatkowych dowodów, materiałów lub żądań złożonych 
przez strony w ww. terminie, decyzja zostanie wydana w oparciu o dotychczas 
zgromadzony materiał dowodowy. 
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