Starosta Jarosławski
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
GN.6853.120.2017

Jarosław, dnia 29.08.2018 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 zw. z art. 124 ust. 1 i art. 124a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121,
z późn. zm.)
Starosta Jarosławski

podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 29.08.2018 r. o znaku:
GN.6853.120.2017, wszczął postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibą w Lublinie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Muninie, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów i budynków obręb Munina w jedn. ewid. Jarosław, jako działka nr 2570 o pow.
0, 3569 ha:
- poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, na zajęcie części
nieruchomości w celu przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe –
Skala 1:2000, zatwierdzonym uchwałą nr VI/43/2007 Rady Gminy Jarosław z dnia 28 września 2007 r.
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 06.11.2007 r. Nr 90,
poz. 2013.
W związku z powyższym na podstawie art. 7, art. 10 § 1 i art. 73 K.p.a., w ciągu 7 dni od daty
doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu przy ul. Jana
Pawła II nr 17, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 126, w dniach od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy urzędu osoby, które wykażą przysługujące im prawo rzeczowe do
przedmiotowej nieruchomości mogą zapoznać się z treścią ww. zawiadomienia oraz z zebranym
materiałem dowodowym.
Powyższe zawiadomienie w trybie art. 49 K.p.a. zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 31.08.2018 r. w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu, Urzędu Gminy Jarosław, na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego
w Jarosławiu (http://www.jaroslaw.samorzady.pl). W niniejszym przypadku doręczenie
zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
obwieszczenia.
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