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OBWIESZCZENIE 
STAROSTY OTWOCKIEGO

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U, z 2021 
roku, poz. 2351) oraz art. 49 §1 oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)

Zawiadamiam

0 podjęciu z urzędu postępowania w sprawie z wniosku PGE Dystiybucja S.A. dotyczącego 
wydania pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV,
1 napowietrznych stacji transformatorowych na terenie działek nr ew524, 532, 535, 597, 
832, 831, 829, 560, 830/2, 891, 936, 957, 1091, 953, 952, 887, 1186, 1133, 1132, 1131/6, 
1131/4, 1131/5, 1130, 1129, 1123, 1121, 1118, 883/2, 884, 937/1, 937/5, 937/3, 1230 
z obrębu 1, w Celestynowie oraz działek nr ew. 187, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 
221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209,208, 207, 205, 206, 204, 202, 
182 ,181 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,172  z obrębu 11 w Regucie, gmina Celestynów.

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę strony mogą w terminie 3 dni do daty 
doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się 
co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy do wglądu w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Otwocku, ul. Komunardów 10.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 40 § 4 i 5, art. 33 § 1 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli 
nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest 
(Obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie nie wskazania 
pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy 
ze skutkiem doręczenia.
Pełnomocnikiem strony może by osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 
prawnych.
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