Jarosław, dnia 14.12.2017 r.
GN.6853.31.2017

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.
zm.)

STAROSTA JAROSŁAWSKI
zawiadamia,

że zostaje wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji
sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej
w Tuczempach, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb Tuczempy, gmina
Jarosław jako działka nr 1626 o powierzchni 1,2640 ha.
W operacie ewidencji gruntów i budynków jako właścicielka wpisana jest Stanisława
Gałęza zmarła 11.12.2014 r., (skrócony odpis aktu zgonu nr AB 2106737) i zgodnie z pismem
z dnia 02.08.2016 r. L.dz. 116/16 Sądu Rejonowego w Jarosławiu I Wydział Cywilny, nie
odnotowano sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po ww. osobie. Dla przedmiotowej
nieruchomości Sąd Rejonowy w Jarosławiu prowadzi księgę wieczystą PR1J/00076989/3.
Postępowanie zostaje wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29.06.2017 r., w imieniu i na rzecz której w niniejszym postępowaniu działa Pan Mariusz
Olichwiruk - na podstawie pełnomocnictwa Nr 638/OZ/2016 z dnia 25.11.2016 r., w związku
z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „przebudowa i budowa elektroenergetycznych
linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia 15 kV na działkach nr…..1626….
w miejscowości Tuczempy ….” - zgodnie z ostateczną decyzją Nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Jarosław z dnia 27.02.2017 r. znak: RDGiI.6733.3.2016.

Zgodnie z art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
informację o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego ograniczenia
w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
podano do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim na łamach dziennika „Gazeta
Polska Codziennie” - w dniu 17.07.2017 r.-, na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu oraz Urzędu Gminy Jarosław na okres dwóch miesięcy.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa
rzeczowe do tej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem przedmiotowego postępowania.
Jednocześnie zgodnie z art. 7, art. 10 § 1, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni licząc od daty
doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się
z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w powyższej
sprawie w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 (I piętro, pokój 126).
Strona może działać osobiście, przez przedstawiciela lub pełnomocnika. Pełnomocnikiem
strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 30 i 32 K.p.a.).
Stosownie do art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponadto wskazuje się, iż w myśl art. 391 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), jeżeli strona lub inny uczestnik
postępowania spełni jeden z następujących warunków:
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą
organu administracji publicznej;
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji
publicznej adres elektroniczny;
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi
administracji publicznej adres elektroniczny.
W związku z powyższym organ informuje, iż Stronie w niniejszym postępowaniu przysługuje
prawo wystąpienia do organu z wnioskiem o doręczanie jej pism za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).

Informuje się, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst. jedn. Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm. ), iż Administratorem Danych Osobowych
jest Starosta Jarosławski (ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław). Dane osobowe Strony zbierane są
w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia części
nieruchomości w trybie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
poprawiania.
Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu i Urzędu Gminy Jarosław oraz zamieszczeniu na stronie internetowej BIP Starostwa
Powiatowego w Jarosławiu.
W oparciu o art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

