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NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KB. 2110.2.2021
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii
w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.
zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11.2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru
pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 15 lutego 2021 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze ds. ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu
pracy.
I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia wyższego,
f) doświadczenie w pracy w urzędzie lub poza urzędem: co najmniej 18 miesięczny staż pracy zawodowej przy wykonywaniu
czynności związanych z zagadnieniami geodezji i kartografii,
g) stan zdrowia pozwalający ma zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
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2. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość aktów prawnych z zakresu geodezji i kartografii oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Znajomość obsługi programów Ewopis, Ewmapa.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadania główne:
1. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych wprowadzanych na podstawie: aktów
notarialnych, postanowień, decyzji administracyjnych itp.
2. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian przedmiotowych wprowadzanych na podstawie:
zawiadomień z ksiąg wieczystych, zaświadczeń, potwierdzeń.
3. Sporządzanie i wydawanie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków.
4. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków.
IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.
V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy jest Starostwo Powiatowe w Lesku.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
4. Praca z monitorem ekranowym.
VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.
VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
oraz staż pracy zawodowej,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3
u.p.s.,
f) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o
zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
g) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych
osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o
konkursie,
i) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
IX. Dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.
ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze
czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600
Lesko w terminie do 26 lutego 2021 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do
Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za
pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl,
Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.
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ZAŁĄCZNIKI:
1. Skan zarządzenia.
2. Skan ogłoszenia naboru.
3. Oświadczenie kandydata.
4. Oświadczenie o stanie zdrowia.
5. Kwestionariusz osobowy.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
7. Klauzula informacyjna.
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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
z a w i a d a m i a,
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. 1120, o pow. 0,5325 ha, gdzie jako
właściciel figuruje zmarły Jan Tkacz. 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.
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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 11 grudnia 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
15.02.2021 r.
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NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
KB. 2110.1.2021
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lesku
w pełnym wymiarze czasu pracy
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.
zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11.2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru
pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 12 lutego 2021 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze
Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.
I. Nazwa i adres jednostki:
Ogłoszenia - Obwieszczenia
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Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia wyższego, preferowany kierunek administracja,
f) doświadczenie w pracy w urzędzie: co najmniej roczny staż pracy zawodowej przy wykonywaniu merytorycznych czynności
na podobnym stanowisku,
g) stan zdrowia pozwalający ma zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
1). Podstawowa znajomość oprogramowania systemu CEPiK Kierowca i Pojazd.
2). Umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
3). Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu: kodeks postępowania
administracyjnego, kierujący pojazdami, prawo o ruchu drogowym.
4). Podstawowa umiejętność obsługi edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.
5). Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych.
6). Umiejętność planowania i organizacji pracy.
7). Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
8). Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole.
9). Umiejętność sprawnej komunikacji w relacjach z petentem.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne:
Z zakresu praw jazdy:
1). Przyjmowanie i obsługa stron.
2). Przygotowywanie i wydawanie Profilu Kandydata na kierowcę (PKK).
3). Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
4). Przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wymiany praw jazdy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania
lub upływu terminu ważności.
5). Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników, przyjmowanie wtórników
praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału.
6). Przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy.
7). Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez Prokuratora lub Sąd.
8). Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.
Z zakresu rejestracji pojazdów:
1). Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu/nabyciu pojazdu i ich rejestrowanie.
2). Wydawanie decyzji o nałożeniu kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu.
2. Zadania pomocnicze:
1). Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
2). Prowadzenie korespondencji wynikającej z zajmowanego stanowiska pracy oraz udzielanie wszelkich niezbędnych
informacji zainteresowanym.
3). Współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie praw jazdy.
4). Odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych.
5). Wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach.
IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.
V. Warunki zatrudnienia pracownika:
1. Miejscem pracy jest Starostwo Powiatowe w Lesku.
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
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4. Praca z monitorem ekranowym.
VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Lesku, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.
VII. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys zawodowy (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
oraz staż pracy zawodowej,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub spełnieniu warunków określonych w art. 11 ust. 2 i 3
u.p.s.,
f) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy ubiegających się o
zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku,
g) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych
osobowych kandydata w celu wykorzystania ich w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o
konkursie,
i) podpisane przez kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
VIII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
IX. Dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone własnoręcznym czytelnym podpisem, a przedłożone kopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
X. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w
Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do
23 lutego 2021r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej
określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
XI. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną powiadomieni za
pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl,
Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Skan zarządzenia.
2. Skan ogłoszenia naboru.
3. Oświadczenie kandydata.
4. Oświadczenie o stanie zdrowia.
5. Kwestionariusz osobowy.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
7. Klauzula informacyjna.
Podmiot publikujący

SP

Wytworzył

Administrator - Informatyk 2021-02-12

Publikujący

Admin - Admin

2021-02-12 16:04

Modyfikacja

Admin - Admin

2021-02-12 18:21

Rejestr zmian
XML
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
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.

SAKN WYKAZU DZIAŁEK

Podmiot publikujący

SP

Wytworzył

Wydział IT - Informatyk 2021-02-11
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Admin - Admin

2021-02-12 09:19

Rejestr zmian
XML
Informacja o wynikach przetargu
Informacja o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
SKAN INFORMACJI
Podmiot publikujący
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Wytworzył

Wydział IT - Informatyk 2021-02-08
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2021-02-12 12:53
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Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi
Działka nr 196/4, Myczkowce - gmina Solina
SKAN ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikujący
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Admin - Admin

2021-02-04 08:17
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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
SKAN OBWIESZCZENIA
Podmiot publikujący

GN.II

Wytworzył

Jakub Hotloś - Kancelaria ogólna 2021-02-04

Publikujący

Admin - Admin

2021-02-04 13:08

Modyfikacja

Admin - Admin

2021-02-04 13:08

Rejestr zmian
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Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
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.
SKAN INFORMACJI
Podmiot publikujący
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Rejestr zmian
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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.
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
Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
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
Podmiot publikujący
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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
SKAN OGŁOSZENIA
Podmiot publikujący
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Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2021 r.
Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Leskim w 2021 r.

Punkt nr 1 - Lesko
ul. Piłsudskiego 5

Punkt nr 2 - Baligród
ul. Jana Duplaka 7
Podmiot publikujący
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Wytworzył

Wydział IT - Informatyk 2021-01-01
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Rejestr zmian
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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
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.
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
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
Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
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.

Z up. Starosty Leskiego
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
Podmiot publikujący
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Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
GN.II.6821.26.2020
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.6821.26.2020, 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 82 o pow.
0,0895 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 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.

Z up. Starosty Leskiego
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
Ogłoszenia - Obwieszczenia
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Podmiot publikujący
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XML
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych
W związku z wykonywaniem podziałów działek w miejscowości Solina i Myczków dla zadania pod nazwą:
"Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków"
SAKN ZAWIADOMIENIA - OBRĘB SOLINA
SKAN ZAWIADOMIENIA - OBRĘB MYCZKÓW
Podmiot publikujący
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Wydział IT - Informatyk 2020-12-30

Publikujący

Admin - Admin

2020-12-30 07:14

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.

Z up. Starosty Leskiego
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
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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
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.
Z up. Starosty Leskiego
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
Podmiot publikujący
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XML
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
GN.II.6821.22.2020
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 28.12.2020 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16,
Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
33-100 Tarnów w imieniu której działa pełnomocnik: Tomasz Zabawski „PROBUD” Sp. z o.o., została wydana decyzja znak:
GN.II.6821.22.2020, 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 81 o pow.
0,0900 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.

Z up. Starosty Leskiego
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
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Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1990) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Nr działki 200/8
KS1E/00029166/7
Podmiot publikujący
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Rejestr zmian
XML
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”.
Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
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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Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego
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.
Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenia - Obwieszczenia
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
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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Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego
GN.II.6821.24.2020
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. 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.
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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.
Lesko, dnia 15 grudnia 2020r.

Z up. Starosty Leskiego
Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
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Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego
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OGŁOSZENIE STAROSTY LESKIEGO
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,
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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
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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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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
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wszczęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie sieci gazowej w miejscowości Olszanica
i Uherce Mineralne”.
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