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Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393) oraz zgłoszeniem pracy geodezyjnej
numer GN.I.6640.1.655.2020 do wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
dla obrębu ewidencyjnego Myczków jednostki ewidencyjnej 182105_2 – Solina zawiadamiam, iż odbędzie się ustalenie
przebiegu granic działek objętych niżej umieszczonym wykazem.
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Informacja o wynikach przetargu
Informacja o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
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Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi
Działka nr 196/4, Myczkowce - gmina Solina
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GN.II.6821.27.2020 - O B W I E S Z C Z E N I E
GN.II.6821.27.2020

Lesko, dnia 3 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym
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Informacja z otwarcia ofert
Informacja dotyczącą zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. :
„Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna
w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km
0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule zaprojektuj i
wybuduj.
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Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego
GN.II.6821.27.2020
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 2020 r.
poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1990)
STAROSTA LESKI
zawiadamia,
że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w
imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w
sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
położonej w miejscowości Olszanica, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 1157/1, o pow. 0,0139 ha, gdzie jako
współwłaściciel figuruje zmarły Władysław Markulis. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu
publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta wykonujący zadanie z
zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie
zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do
przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z tych
przewodów i urządzeń, jeżeli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany lub gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie
wyraża na to zgody.
Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i
4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłasza się w prasie o
zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim „Monitor Urzędowy”
w dniu 10 listopada 2020r., na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku, na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości,
co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania.
Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w
ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 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 Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr
302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 700 do 1500, tel.13 4697124 wew.336 celem wykazania
swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.
Na podstawie art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji
publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób 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 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W
razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa ).
Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w
Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w
Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na warunkach określonych.
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Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia
Działka nr 639/1, 640/1
KSIE/00009991/3
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Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
GN.II.6821.24.2020
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym
Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 256), w zw. z art. 124 ust. 1, art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990)
Starosta Leski
Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
zawiadamia,
że w dniu 30.12.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o., została wydana decyzja znak:
GN.II.6821.24.2020, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie
ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w
Uhercach Mineralnych, gmina Olszanica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 72 o pow.
0,1146 ha
- poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na zajęcie części
nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z budową gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 mm oraz
prac związanych z remontem i późniejszą eksploatacją gazociągu średniego ciśnienia w strefie kontrolowanej o szerokości
1,0 m (po 0,5m w obie strony od osi przewodu gazowego), w związku z realizacją zadania: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w miejscowościach Uherce Mineralne i Olszanica” - zgodnie z decyzją Wójta Gminy Olszanica o lokalizacji inwestycji
celu publicznego znak: RRG.6733.4.2019.CP z dnia 30.08.2019r.
Powyższa decyzja w trybie art. 49 K.p.a. zostaje podana do publicznej wiadomości w dniu 31.12.2020r. w formie
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku, Urzędu Gminy w Olszanicy, na stronie internetowej BIP
Starostwa Powiatowego w Lesku.
W niniejszym przypadku doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
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Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
GN.II.6821.25.2020
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym
Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 256), w zw. z art. 124 ust. 1, art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990)
Starosta Leski
zawiadamia,
że w dniu 30.12.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o., została wydana decyzja znak:
GN.II.6821.25.2020, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie
ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w
Uhercach Mineralnych, gmina Olszanica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29/1 o pow.
0,0949 ha
- poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na zajęcie części
nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z budową gazociągu średniego ciśnienia PEdn250 mm oraz
prac związanych z remontem i późniejszą eksploatacją gazociągu średniego ciśnienia w strefie kontrolowanej o szerokości
1,0 m (po 0,5m w obie strony od osi przewodu gazowego), w związku z realizacją zadania: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w miejscowościach Uherce Mineralne i Olszanica” - zgodnie z decyzją Wójta Gminy Olszanica o lokalizacji inwestycji
celu publicznego znak: RRG.6733.4.2019.CP z dnia 30.08.2019 r.
Powyższa decyzja w trybie art. 49 K.p.a. zostaje podana do publicznej wiadomości w dniu 31.12.2020r. w formie
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku, Urzędu Gminy w Olszanicy, na stronie internetowej BIP
Starostwa Powiatowego w Lesku.
W niniejszym przypadku doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
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Ogłoszenia - Obwieszczenia
Z up. Starosty Leskiego
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
Podmiot publikujący

SP

Wytworzył

Wydział IT - Informatyk 2020-12-30

Publikujący

Admin - Admin

2020-12-30 14:30

Rejestr zmian
XML
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
GN.II.6821.23.2020
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym
Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 256), w zw. z art. 124 ust. 1, art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990)
Starosta Leski
zawiadamia,
zawiadamia, że w dniu 28.12.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W.
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o., została
wydana decyzja znak: GN.II.6821.23.2020, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce
nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym, położonej w Uhercach Mineralnych, gmina Olszanica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 71 o pow. 0,1097 ha
- poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na zajęcie części
nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z budową gazociągu średniego ciśnienia PEdn63 mm oraz
prac związanych z remontem i późniejszą eksploatacją gazociągu średniego ciśnienia w strefie kontrolowanej o szerokości
1,0 m (po 0,5m w obie strony od osi przewodu gazowego), w związku z realizacją zadania: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w miejscowościach Uherce Mineralne i Olszanica” - zgodnie z decyzją Wójta Gminy Olszanica o lokalizacji inwestycji
celu publicznego znak: RRG.6733.4.2019.CP z dnia 30.08.2019r.
Powyższa decyzja w trybie art. 49 K.p.a. zostaje podana do publicznej wiadomości w dniu 29.12.2020r. w formie
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku, Urzędu Gminy w Olszanicy, na stronie internetowej BIP
Starostwa Powiatowego w Lesku.
W niniejszym przypadku doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
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Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
GN.II.6821.21.2020
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym
Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 256), w zw. z art. 124 ust. 1, art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990)
Starosta Leski
zawiadamia,
że w dniu 28.12.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o., została wydana decyzja znak:
GN.II.6821.21.2020, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie
ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w
Uhercach Mineralnych, gmina Olszanica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 85 o pow.
0,0912 ha
- poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na zajęcie części
nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z budową gazociągu średniego ciśnienia PEdn250 mm oraz
prac związanych z remontem i późniejszą eksploatacją gazociągu średniego ciśnienia w strefie kontrolowanej o szerokości
1,0 m (po 0,5m w obie strony od osi przewodu gazowego), w związku z realizacją zadania: „Budowa sieci gazowej średniego
ciśnienia w miejscowościach Uherce Mineralne i Olszanica” - zgodnie z decyzją Wójta Gminy Olszanica o lokalizacji inwestycji
celu publicznego znak: RRG.6733.4.2019.CP z dnia 30.08.2019r.
Powyższa decyzja w trybie art. 49 K.p.a. zostaje podana do publicznej wiadomości w dniu 29.12.2020r. w formie
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku, Urzędu Gminy w Olszanicy, na stronie internetowej BIP
Starostwa Powiatowego w Lesku.
W niniejszym przypadku doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
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Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego
GN.II.6821.25.2020
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 2020 r.
poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1990)
STAROSTA LESKI
zawiadamia,
że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w
imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w
sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 29/1, o pow. 0,0949 ha, gdzie
jako współwłaściciel figuruje zmarła Anna Dzik. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu
publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta wykonujący zadanie z
zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie
zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do
przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z tych
przewodów i urządzeń, jeżeli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany lub gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie
wyraża na to zgody.
Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i
Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłasza się w prasie o
zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim „Monitor Urzędowy”
w dniu 13 października 2020r., na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku, na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości,
co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w
ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 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 Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr
302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 700 do 1500, tel.13 4697124 wew.336 celem wykazania
swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.
Na podstawie art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji
publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób 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 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W
razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa ).
Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w
Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w
Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na warunkach określonych.
Z up. Starosty Leskiego
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
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GN.II.6821.26.2020
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 2020 r.
poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1990)
STAROSTA LESKI
zawiadamia,
że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w
imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w
sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 82, o pow. 0,0895 ha, gdzie
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jako współwłaściciel figuruje zmarła Agata Krech. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu
publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta wykonujący zadanie z
zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie
zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do
przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z tych
przewodów i urządzeń, jeżeli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany lub gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie
wyraża na to zgody.
Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i
4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłasza się w prasie o
zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim „Monitor Urzędowy”
w dniu 13 października 2020r., na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku, na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości,
co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w
ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 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 Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr
302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 700 do 1500, tel.13 4697124 wew.336 celem wykazania
swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.
Na podstawie art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji
publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób 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 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W
razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa ).
Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w
Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w
Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na warunkach określonych.
Z up. Starosty Leskiego
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
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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 2020 r.
poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1990)
STAROSTA LESKI
zawiadamia,
że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w
imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w
sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej jako działka nr ewid. 72, o pow. 0,1146 ha, gdzie
jako współwłaściciel figuruje zmarła Helena Duś. Postępowanie zostaje wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu
publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami Starosta wykonujący zadanie z
zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie
zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do
przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń niezbędnych do korzystania z tych
przewodów i urządzeń, jeżeli stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany lub gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie
wyraża na to zgody.
Przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i
4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłasza się w prasie o
zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach prasy o zasięgu ogólnopolskim „Monitor Urzędowy”
w dniu 13 października 2020r., na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku, na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica.
W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości,
co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w
ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 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 Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr
302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 700 do 1500, tel.13 4697124 wew.336 celem wykazania
swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.
Na podstawie art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji
publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób 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 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W
razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa ).
Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w
Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w
Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na warunkach określonych.

Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
Lesko, dnia 15 grudnia 2020r.
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Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.
1990 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy:
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Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.
1990 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy:
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GN.II.6821.28.2020
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO
Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, 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 2020r., poz.65.) Starosta Leski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Olszanica, gmina Olszanica,
oznaczonej jako działka nr ewid. 1120, o pow. 0,5325ha poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z
siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego
polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.
Właścicielem działki jest Pan Jan Tkacz s. Michała i Marii. W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce
nieruchomościami w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej
właściciel–Pan Jan Tkacz s. Michała i Marii nie żyje, a prawa spadkowe po nieżyjącym nie zostały stwierdzone. W związku z
powyższym Starosta Powiatu Leskiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości po
osobie nieżyjącej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały
swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.
Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok.Nr302, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od
700do 1500.Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 13469 7124 wew. 336.Starosta Powiatu Leskiego
jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się
osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia
sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu w dniu 11 grudnia 2020 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica,
na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj.
Monitorze Urzędowym — serwisie internetowym (www.monitorurzedowy.pl).
Z up. Starosty Leskiego Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
Podmiot publikujący
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Rejestr zmian
XML
Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego
ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnegow 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 2020 r.
poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1990) STAROSTA LESKI zawiadama, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W.
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej
jako działka nr ewid. 85, o pow. 0,0912 ha, gdzie jako współwłaściciel figuruje zmarła Alicja Wasylów. Postępowanie zostaje
wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica
i Uherce Mineralne”.
ZAWIADOMIENIE
Podmiot publikujący

SP

Wytworzył

Wydział IT - Informatyk 2020-12-09

Publikujący

Admin - Admin

Rejestr zmian
Ogłoszenia - Obwieszczenia

2020-12-09 15:02

Ogłoszenia - Obwieszczenia
XML
Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnegow 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 2020 r.
poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1990) STAROSTA LESKI zawiadama, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W.
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej
jako działka nr ewid. 81, o pow. 0,0900 ha, gdzie jako współwłaściciel figuruje zmarła Agata Krech. Postępowanie zostaje
wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica
i Uherce Mineralne”.
ZAWIADOMIENIE
Podmiot publikujący
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Wydział IT - Informatyk 2020-12-09

Publikujący

Admin - Admin

2020-12-09 14:56
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Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego
ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnegow 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 2020 r.
poz. 256), w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1990) STAROSTA LESKI zawiadama, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W.
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o. zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z części
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica oznaczonej
jako działka nr ewid. 71, o pow. 0,1097 ha, gdzie jako współwłaściciel figuruje zmarły Edward Wiatr. Postępowanie zostaje
wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica
i Uherce Mineralne”.
ZAWIADOMIENIE
Podmiot publikujący
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Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.
1990 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy:
SKAN WYKAZU

Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
Podmiot publikujący

SP

Wytworzył

Wydział IT - Informatyk 2020-12-09

Publikujący

Admin - Admin

2020-12-09 12:48

Modyfikacja

Admin - Admin

2020-12-10 12:49
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INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW
INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONYCH NR EWID.:
306/17, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/24, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/35, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/36, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/42, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/43, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
306/44, OBR. POSADA LESKA, OBJ. KW NR KS1E/00029166/7
SKAN INFORMACJI
Podmiot publikujący
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Publikujący
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Ogłoszenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku
ogłasza ponownie konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikujący
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Wydział IT - Informatyk 2020-11-30

Publikujący

Admin - Admin

2020-11-30 13:26

Rejestr zmian
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Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w obrębie ewidencyjnym Hoczew
SKAN ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikujący
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Wytworzył

Wydział IT - Informatyk 2020-11-16

Publikujący

Admin - Admin

2020-11-20 10:30

Rejestr zmian
XML
OGŁOSZENIE STAROSTY LESKIEGO
GN.II.6821.27.2020
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO

Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.65.)
Starosta Leski informuje
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w
Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
miejscowości Olszanica, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 1157/1, o pow. 0,0139ha poprzez udzielenie
Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu
przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej wmiejscowości Olszanica i Uherce
Mineralne”.Właścicielami działkisą: Maria Markulis oraz Władysław Markulis.
W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w nieruchomość traktuje się jako
nieruchomość onieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciel– PanWładysław Markuliss. Józefa i Józefy nie żyje,
aprawa spadkowe po nieżyjącym nie zostały stwierdzone. W związku z powyższym Starosta Powiatu Leskiego wzywa osoby,
które wykażą, żeprzysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości po osobie nieżyjącej, aby w terminie dwóch miesięcy od
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.
Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pok. Nr 302, odponiedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od
7:00 do 15:00.
Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 13469 7124 wew. 336.
Starosta Powiatu Leskiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy oddnia ogłoszenia niniejszej
informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w
sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.
Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu w dniu 10 listopada 2020 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica,
na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Leskuoraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj.
Monitorze Urzędowym —serwisie internetowym (www.monitorurzedowy.pl).
Z up. Starosty Leskiego Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
Podmiot publikujący
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INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze:
Pracownik do spraw realizacji projektu pod nazwą: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” w
Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy
Rynek 1, 38-600 Lesko
Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:
Pan Maciej Smoliński, zam. Sanok.
Uzasadnienie
W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja
Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Maciej Smoliński,
spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja
Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie
i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.
Lesko, dnia 12 października 2020 r.
Skan INFORMACJI

Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
Podmiot publikujący

GN.II

Wytworzył

Jakub Hotloś - Kancelaria ogólna 2020-10-12

Publikujący

Admin - Admin
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Modyfikacja
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XML
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO
GN.II.6821.25.2020
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO
Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, 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 2020 r., poz. 65.)
Starosta Leski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 29/1, o pow. 0,0949 ha
poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w
nieruchomości w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości
Olszanica i Uherce Mineralne”.

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikujący

GN.II

Wytworzył

Jakub Hotloś - Kancelaria ogólna 2020-10-09

Publikujący

Admin - Admin

2020-10-13 09:17

Modyfikacja

Admin - Admin

2020-10-13 09:37

Rejestr zmian
XML
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO
GN.II.6821.24.2020
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO
Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, 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 2020 r., poz. 65.)
Starosta Leski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 72, o pow. 0,1146 ha poprzez
udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w
celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce
Mineralne”.

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikujący

GN.II

Wytworzył

Jakub Hotloś - Kancelaria ogólna 2020-10-09

Publikujący

Admin - Admin

2020-10-13 09:12

Modyfikacja

Admin - Admin

2020-10-13 09:14

Rejestr zmian
XML
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO
GN.II.6821.26.2020
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO
Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, 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 2020 r., poz. 65.)
Starosta Leski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, oznaczonej jako działka nr ewid. 82, o pow. 0,0895 ha poprzez
udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w
celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce
Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
Mineralne”.

SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikujący

GN.II

Wytworzył

Jakub Hotloś - Kancelaria ogólna 2020-10-09

Publikujący

Admin - Admin
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Przejdź do archiwum

Ogłoszenia - Obwieszczenia

