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ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Parczewski działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.)
oraz art. 8 i art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. 2020 r., poz. 1990) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek
FIBEE IV sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pn.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w
podregionie bialskim część B" - obszar nr 3.3.06.09b nr POPC3/01/2019/3.3.06.09b, w
sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 232/1 o
powierzchni 0,0908 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0017 Wierzchowiny,
jednostka ewidencyjna Siemień, powiat parczewski, województwo lubelskie.

Nieruchomość oznaczona numerem działki 232/1 o powierzchni 0,0908 ha, leży w
obrębie ewidencyjnym nr 0017 Wierzchowiny, jednostka ewidencyjna Siemień, powiat
parczewski, województwo lubelskie i w rejestrach ewidencji gruntów i budynków wykazana
jest jako własność Zofii Grażyny Miąć c. Zbigniewa i Henryki w części 1/6, Henryka
Wyrwińskiego s. Władysława i Bronisławy w części 4/6 i Piotra Wyrwińskiego s. Zbigniewa i
Henryki w części 1/6.

Działający na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę Pan Łukasz
Gruszecki przedłożył oświadczenie, że podejmowane były próby kontaktowania się z
właścicielami przedmiotowej działki w celu uzyskania zgody na napowietrzne przejście kabla
światłowodowego przez działkę nr 232/1 z obrębu Wierzchowiny.

W trakcie ustalania stron postępowania organ ustalił, że Pan Piotr Wyrwiński s.
Zbigniewa i Henryki i Henryka Wyrwińska c. Władysława i Bronisławy nie żyją. Zgodnie z
danymi uzyskanymi od Wójta Gminy Siemień w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siemieniu
wystawiono akt zgonu 0609132/00/AZ/2005/552817 i 52/1994.

Starosta Parczewski zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami ogłosił o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
zamieszczając ogłoszenie w prasie - interaetowy Dziennik Wschodni (data ogłoszenia
25.03.2020 r), na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Parczewie
(w dniach 25.03.2020 r.- 03.08.2020 r.), na tablicy ogłoszeń sołectwa Wierzchowiny (data
dostarczenia 30.03.2020 r.)

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują
prawa rzeczowe do nieruchomości.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w godz. 73O-153° w Wydziale Geodezji Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Parczewie
ul. Wojska Polskiego 21, tel. 83 3551591.

Parczew, dnia 21 grudnia 2020 r.



Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa - w toku postępowania strony
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania obowiązku określonego w § 1 Kpa doręczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny (§2).

Pouczenie

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno
być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis
udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji
publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. W sprawach mniejszej wagi organ
administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub
domownik strony, a nie ma wątpliwości, co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Pełnomocnictwo winno być opłacone (opłata skarbowa w wysokości 17 zł - Część IV załącznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

Pisma w postępowaniu doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.
Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.

Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać
takiego pełnomocnika.

W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim
stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism.

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 niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze
skutkiem doręczenia.

Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o
każdej zmianie swego adresu w toku postępowania. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Parczewie jest Starosta
Parczewski, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew tel. 83 355 14 70

1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez
Starostę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail inspektorodo(fl)parczew.pl lub telefonicznie 83 355 15
84.

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań Powiatu - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO



W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, w czasie
określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, określone art. 15-18 i art. 21
RODO następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo
do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem ustawowym.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Otrzymują:
1. FIBEE IV sp. o.o.
2. Pan Łukasz Gruszecki - pełnomocnik FIBEE IV Sp. z o.o.
3. Pani Zofia Miąć
4. Starostwo Powiatowe w Parczewie - Biuletyn Informacji Publicznej,

www.powiat.parczew.pl
5. Wójt Gminy Siemień - Biuletyn Informacji Publicznej
6. Tablica ogłoszeń sołectwa Wierzchowiny
7. a/a


