Starosta Jarosławski
ul Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
GN.683.115.2017

Jarosław, dnia 21.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE
Stosownie do wymogów art. 49 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. 118a ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.)
oraz 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. 18 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 4a i 5 oraz 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.), art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 3 i art. 130 i 133
pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121
z późn. zm.), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu
lądowego (Dz.U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) – została wydana
decyzja o ustaleniu odszkodowania, za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym
w 760/840 cz., położone w obrębie ewid. Pruchnik, w jedn. ewid. Miasto Pruchnik oznaczoną jako
działki o numerach:
1859/1 o pow. 0,0253 ha, 1862/1 o pow. 0,0028 ha
która 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.6740.1.3.3017 o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Wyżej wymienioną decyzją Burmistrz Pruchnika został zobowiązany do wpłaty
odszkodowania za nieuregulowany stan prawny części nieruchomości do depozytu sądowego na
okres 10 lat, zgodnie z art. 118a ust. 3 i art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Powyższa decyzja w trybie art. 49 K.p.a zostaje podana do publicznej wiadomości w dniu
22.03.2018 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). W niniejszym przypadku doręczenie decyzji uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.
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