Jastrzębie-Zdrój, dnia 09.01.2019 r.

M.6853.6.5.2018.KG

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 4 pkt 9b1, art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 w związku z art.

124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2204 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji

gruntów, jako działka nr 197/1, o powierzchni 0,3398 ha, położonej w obrębie Borynia, karta

mapy 5 poprzez zezwolenie na realizację celu publicznego, związanego z budową rurociągu
tłocznego odprowadzającego wody opadowe z pompowni K-2 do rzeki Pszczynki.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Na podstawie
wypisu z ewidencji gruntów ustalono, że przedmiotowa nieruchomość jest własnością
nieżyjącego Augustyna Śmieji. Nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.

W związku z powyższym w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji
osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłaszać się do

tutejszego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Mienia, budynek B, piętro IV, pokój 460,

od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1500, w czwartek od 730 do 1630, piątek od
730 do 1330. Bliższe informacje pod numerem telefonu 32 47 85 228.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa

rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 10.01.2019 r. do dnia

10.03.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz publikuje na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój: www.bip.jastrzebie.pl
w zakładce tablica ogłoszeń.
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