
STAROSTWO POWIATOWE
             w Staszowie
    ul. Józefa Piłsudskiego 7
          28-200 Staszów

Staszów, dnia 26.10.2022 r.

GN-V.6821.7.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art.  36 i art.  49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze
zm.) informuje,  iż sprawa wszczęta na wniosek firmy Nexera Sp. z o. o. reprezentowanej
przez Pana Huberta Machaj w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) dotycząca
ograniczenia  sposobu  korzystania  z  nieruchomości  o nieuregulowanym  stanie  prawnym,
położonej  w obrębie Matiaszów, gmina Osiek,  oznaczonej  w ewidencji  gruntów numerem
513/6 w celu realizacji  inwestycji celu publicznego, obejmującego prawo do umieszczenia
studni  kablowej  SKR-1  o  wym.  1080x630x800  [mm],  ułożenia   kanalizacji  kablowej
składającej  się  z  pakietu  mikrokanalizacji  4x14/10,  kanalizacji  w rurze  osłonowej  HDPE
40/3,7 oraz przecisku w rurze HDPE 75/4,5 wraz z zaciągniętym kablem światłowodowym
ADSS, a także podwieszaniu kabli linii napowietrznej FTTH 12FO na istniejącej podbudowie
słupowej linii elektroenergetycznej nN, zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.01.2022 r.

Przedmiotowa sprawa jest na etapie uzgodnienia projektu decyzji z Prezesem Urzędu
Komunikacji  Elektronicznej,  co  wynika  z  art.  124  ust.  1b  ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami

Na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo
wniesienia  ponaglenia  do  Wojewody  Świętokrzyskiego  za  pośrednictwem  Starosty
Staszowskiego, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie albo postępowanie jest prowadzone
dłużej niż jest niezbędne.

Na  podstawie  art.  49  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  ogłoszenie
o czynnościach administracji publicznej następujących w formie publicznego obwieszczenia
bądź w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia lub
przez  udostępnienie  w  BIP  na  stronie  podmiotowej  właściwego  organu  administracji
publicznej, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Powyższe  zawiadomienie  zostanie  wywieszone na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Miasta
i  Gminy  w  Osieku  oraz  zostanie  opublikowane  na  stronie  internetowej  BIP  Starostwa
Powiatowego w Staszowie.

STAROSTA
Józef Żółciak

Otrzymują:
1. P. Hubert Machaj – pełnomocnik Nexera Sp. z o. o.
    IRIS Telecommunication Poland Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
2. Urząd Miasta i Gminy w Osieku - korespondencja e-PUAP (celem podania do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Osieku),
3. a/a.


