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Obwieszczenie

Działając na podstawie art. 136 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, zawiadamia
spadkobierców Franciszka Swoboda, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 435/186
o pow. 0,1015 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, księga wieczysta GL1J/00008001/3 oraz 1226/209
o pow. 0,1240 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, księga wieczysta GL1J/00024606/2, położone przy
ul. Podhalańskiej. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta na rzecz Skarbu Państwa – ODIM
w Rybniku decyzją o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach o sygn. SW/IV/60/94/69/94 z dnia
08 kwietnia 1969 roku.
W związku z powyższym, w oparciu o art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) byłym właścicielom nieruchomości
lub ich spadkobiercom przysługuje prawo do zwrotu przedmiotowej nieruchomości. Warunkiem
zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego
spadkobierców zwaloryzowanego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej, jeżeli była
przyznana w ramach odszkodowania.
Z wnioskiem o zwrot poprzedni właściciele lub ich spadkobiercy mogą wystapić do Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego
obwieszczenia tj. od dnia 03.06.2019 roku. W przypadku niezłożenia przez uprawnionego wniosku
o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w powyższym terminie, uprawnienie do zwrotu
nieruchomości wygasa.
Wobec braku możliwości ustalenia adresu poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców
(ze względu na ponad stuletni okres, który upłynął od śmierci poprzedniego właściciela) oraz ze
względu na nieustalony krąg spadkobierców, obwieszczenie nininiejsze podaje się do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
al. J.Piłsudskiego 60, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta JastrzębieZdrój, w Monitorze Urzędowym.pl oraz w prasie lokalnej.
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