Starosta Jarosławski
ul Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
GN.683.53.2017

Jarosław, dnia 22.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257,
z późn. zm.), w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496,
z późn.zm.)
STAROSTA JAROSŁAWSKI
zawiadamia, że na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 4a, 4f i ust.
5, oraz art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z późn.zm.)
zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie
odszkodowania za nieruchomość położoną w jedn. ewid. Miasto Pruchnik, w obrębie ewid.
Pruchnik, oznaczoną jako działka o numerze: 1206/7 o pow. 0,0033 ha.
Przedmiotowa nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Gminy Pruchnik na
podstawie ostatecznej decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 15.09.2017 r., nr 3/2017 znak:
AB.6740.1.3.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa
drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi
gminnej na działkach nr ewid. gr. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km od 0+014,0 –
2+468,00”, wydanej 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 2017 r.,
poz.1496, z późn.zm) tzw. Specustawy, uzupełnioną i sprostowaną z urzędu postanowieniem
Starosty Jarosławskiego z dnia 26.09.2017 r., znak: AB.6740.1.3.2017.
Na datę ostateczności decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 15.09.2017 r. znak:
AB.6740.1.3.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, właścicielem nieruchomości (na
zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej) położonej w jedn. ewid. Miasto Pruchnik w obrębie
ewid. Pruchnik, oznaczonej jako działka o numerze: 1206/7 o pow. 0,0033 ha, która powstała
z podziału działki 1206/2 o pow. 0,0634 ha zgodnie z wpisem w dziale II księgi wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych, była m.in. osoba
nieżyjąca tj. Stanisław Szkoła (skrócony odpis aktu zgonu USC/OS/3 AB 9609999 z dnia
22.11.2017 r.).

Zgodnie z pismem Sądu Rejonowego w Jarosławiu I Wydział Cywilny z dnia 12.02.2018 r.
Sygn. L. Dz. 254/17 nie toczyło się i nie jest w toku postępowanie w przedmiocie stwierdzenia
nabycia spadku po Stanisławie Szkoła.
Stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi
wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym
przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub
użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone
postępowanie spadkowe.
Biorąc powyższe pod uwagę, wskazać należy, że skoro nie jest możliwe ustalenie osób
którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, należało uznać że spełnia
ona kryterium nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w 1/2 części.
Ponadto zawiadamiam, że na podstawie art. 7, art. 10 § 1, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn.
zm.) w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym
w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II 17 w pokoju nr 126 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu,
można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, w tym ze sporządzonym operatem
szacunkowym, w którym określono wartość przedmiotowej nieruchomości.
Stosownie do zapisu art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych
czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak
stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Powyższe zawiadomienie w trybie art. 49 K.p.a zostaje podana do publicznej wiadomości
w dniu 23.02.2018 r. w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu, Urzędu Miejskiego w Pruchniku, na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu (http://www.jaroslaw.samorzady.pl).
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