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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
Podmiot publikujący SP
Wytworzył

Wydział IT - Informatyk 2020-12-28

Publikujący

Admin - Admin

Ogłoszenia - Obwieszczenia

2020-12-28 12:16

