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ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) - dalej Kpa, 

zawiadamiam, 

że na wniosek z dnia 29 września 2022 r., który złożył pełnomocnik – Łukasz Olbiński, 

działający w imieniu i na rzecz Inwestora – P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Wynalazek 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii 

komórkowej sieci Play nr OPO7106B wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową 

w Żelaznej przy ul. Leśniej 18, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 

numerami: 9, 10 k. m. 2, obrębu 0015, gm. Dąbrowa.  

Od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą składać 

wyjaśnienia, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 

lub korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, 

albo za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP. W przypadku osobistego 

stawiennictwa, strony postępowania przyjmuje się w godzinach pracy Starostwa, 

po uprzednim telefonicznym umówieniem się z pracownikiem prowadzącym sprawę. 

 W oparciu o przepisy art. 10 § 1 i art. 73 Kpa informuję, że organy administracji 

publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, 

przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  

i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania 

z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. 

Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej  

w obecności pracownika tego organu. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii 

akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione 

ważnym interesem strony. 

 Informuję również, iż zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich 

przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 

o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, pod rygorem doręczenia 

pisma pod dotychczasowy adres ze skutkiem prawnym.  

 Ponadto stosownie do art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:  

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach 

szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);  

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy 

(przewlekłość).  

Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Wojewody Opolskiego 

za pośrednictwem Starosty Opolskiego. 
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