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OGŁOSZENIE
wszczęciu postępowania administraryjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korrystania z nieruchomości
o

Na podstawie art. 1 15 ust. 3 wtawy z dnia 21 sierpnia I997t, o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 65I z późn. zm.) ogłaszam, że w dniu |9.06.ż013 t.
na wniosek Gminy Zagórz zostało wszczęte postępowanie

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym położonych:
Tamawie Dolnej omaczonej jako działka nr 507- w celu wybudowania sieci
kanalizacyj nej
- w Pora:źu oznaczonych j ako dzińki nr, nr : II4, 661-,1042lI, 1042lż, |972/3, I973l8w celu wybudowania sieci wodociąowej
-w

Zgoónie o art. I24 ust.1 w zw. z art. I24 a ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji,
sposób korzystania z nieruchomo ściprzez ldzielenie zezwolenia na zakładanie
i przeprowadzenie na nieruchomości ciąów drenazowych, przewodów i urządzeń sfuźących do

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznĄ oraz vrządzeń łączności
publicznej i sygnalizacjl, a taliźe innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów
i urządzeń niezbędnych do korzystańa z Ęch przewodów i vrządzeń, jeżęli stan prawny
nieruchomości jest nieurezulowany lub gdv właściciellub użr,.tkownik wieczvsty nieruchomości
nie

wwża na to zggdy

.

Zamiar ograniczenia sposobu korzystania

z

nieruchomości o nieuregulowanym stanie

prawnym ogłasza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Ogłoszenie takie zostało zamjeszczone w dniu 12.04.2013 r. w gazecie ,,Rzeczpospolita" , na
stronie intemetowej BIP Starostwa Powiatowego w Sanoku a także podane do publicznej
wiadomości poplzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sanoku przy
ul. Rynek 1 i ul. Kościuszki 36, oraztablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zagótz.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiłysie osoby. którym prąvsługują ualłą
rzeczowe do tei nieruchomości, co dało Staroście Sanockiemu prawo do wszczęcia
przedmiotowego postępowania.
Jednocześnie zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r, Kodeks postępowania
administracyjnego zawiadamiam, że strony postępowania mogą z apoznać się z zebranym
materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnió go lub zgłosić wnioski w sprawie w terminie

7 dnilicząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia,

Ponadto informuję, że zgodlie z ań. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiąek zawiadomió organ administracji publicznej
o kńdel zmianie swego adresu. w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
strona zamieszk ńa za granicąltlb maj ąca siedzibę za grarlicą jeżeli nie ustanowiła
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazaó w kaju
pełnomocnika do doręczeń. w razie nięwskazania pełnomocnika do doręczeń ptzęnaczone dla
_
tej strony pisma pozostawia się w aktach spra\ły że skutkiem doręczenia art. 41 l<pa .

Niniejsze ogłoszenie stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
wlłriesza się w urzędzie starostwa powiatowego. W oparciu o art, 49 Kpa ogłoszenie uwa,ża się
za dokonane po upłylvie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
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Starostwo Powiatowe w Sanoku - w celu wywieszenie na tablicy
umieszczenie na stronie internetowej BIP.
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starostlvo powiatowe w sanoku
38-500 Sanok, ul. Rynek l
Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Referar Gospodarki Nieruchomościami
i ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
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