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Jastrzębie-Zdrój, dnia 28 kwietnia 2022

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z późn. zm.), zawiadamiam, że w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 176) tutejszy organ dnia 23 kwietnia 2021 roku wszczął postępowanie w sprawie ustalenia
odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną
w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Jastrzębie Zdrój, obejmującą działki oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków jako:
- 1235/45 o pow. 0,0020 ha,
- 1857/45 o pow. 0,0095 ha,
zapisaną w księdze wieczystej GL1J/00006190/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju.
Przedmiotowa nieruchomość została przejęta z mocy prawa na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój
na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 lipca 2020 roku
nr 4/ZRID/2020 o sygn. Ar.6740.1.2.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Rozbudowa i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania rewitalizacja
i przebudowa przestrzeni publicznej wzdłuż części ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki
do skrzyżowania z ul. Miarki”, utrzymanej w mocy na podstawie postanowienia Wojewody Śląskiego
o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania z dnia 23 kwietnia 2021 r. sygn. IFXIII.7821.12.2020.
W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, w terminie 14 dni od zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania
oraz osoby posiadające interes prawny w przedmiotowej sprawie mogą zapoznać się
ze zgromadzonym materiałem dowodowym, znajdującym się w Wydziale Mienia i Nadzoru
Właścicielskiego w tutejszym Urzędzie, w pokoju 468 w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach
od 7:30 do 15:30, w czwartek w godzinach od 7:30 do 17:00, a w piątek w godzinach od 7:30 do 14:00.
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni tj. od dnia 11 maja 2022 roku do dnia 25 maja
2022 roku (zgodnie z art.49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego obwieszczenia).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie
dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój: www.bip.jastrzebie.pl, oraz przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń UM w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60 na parterze w budynku A.
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