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Znak: GKN.683.24.2014 Busko-Zdrój, dnia 02.06.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY BUSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Buski działając na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze 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 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz

art. 8 i 113 ust. 6 i ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie

administracyjne W sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym

stanie prawnym, położoną W Busku - Zdroju - obrębie 13, oznaczona jako działki ewidencyjne

nr 184/2 o pow. 0,0153 ha i nr 184/4 o pow. 0,0135 ha, która z dniem 30 lipca 2014 r. stała się

własnością Gminy Busko - Zdrój na podstawie decyzji Nr 3/13 Starosty Buskiego znak:

AB.6740.15.3.2013 z dnia 24 czerwca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenów pod inwestycje W strefie A ochrony uzdrowiskowej

W Busku - Zdroju”.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji W zakresie dróg publicznych nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi

teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego,

z dniem, W którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Postępowanie 0 ustalenie odszkodowania prowadzone będzie na podstawie art. 18 ust. 1 W/W

ustawy, który stanowi, że wysokość odszkodowania, o którym mowa W art. 12 ust. 4a, ustala się

Według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej przez organ 1 instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie

wysokości odszkodowania.

Zgodnie z W/W decyzją 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzony

został podział m.in. działki nr 184 o pow. 0,8170 ha - Obręb 13 miasto Busko - Zdrój na działki

nr 184/1 o pow. 0,1208 ha, nr 184/2 0 pow. 0,0153, nr 184/3 o pow. 0,2714, nr 184/4 o pow.

0,0135 ha i nr 184/5 o pow. 0,3960 ha. Właścicielem W/W nieruchomości zgodnie z zapisem

ujawnionym w II dziale Księgi Wieczystej Nr KIIB/00007854/3 był zmarły Mieczysław Foryś.



W zwiazku z powyższym wzywa się spadkobierców W/W zmarłego lub osoby, którym na

dzień ostateczności W/W decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 30 lipca

2014 r. przysługiwały prawa rzeczowe do W/W nieruchomości o zgłoszenie się do

Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju

Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 21 w godzinach od 73° do 153", tel. 41 378 30 51 lub 52

wew. 213 lub 262.

Jednocześnie zawiadamiam, że stosownie do art. 10 w/W ustawy z dnia 14 czerwca 1960

r. Kodeks postępowania administracyjnego został zebrany materiał dowodowy W przedmiotowej

sprawie, W tym: operat szacunkowy określający wartość w/W nieruchomości, W oparciu 0 który

podjęta zostanie decyzja.

Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej

nieruchomości skutkować będzie przekazaniem ustalonego W decyzji Starosty Buskiego

odszkodowania do depozytu sądowego.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie

o czymiościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty

W danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po

upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Wywieszono w ......................................... ._ od dnia ......................... ._ do dnia ............................ ..


