Jarosław, dnia 15.02.2021 r.
GN.6853.18.2020
OBWIESZCZENIE
Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w zw. z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),
Starosta Jarosławski
podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 15.02.2021 r. o znaku:
GN.6853.18.2020, wszczął postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 20.11.2020 r., w imieniu której działa pełnomocnik pan Leszek Frąckowiak (pełnomocnictwo nr 688/OZ/2019 z dnia 26.09.2019 r.), dotyczące ograniczenia w drodze decyzji
sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce
ewidencyjnej 180406_2 Pawłosiów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180406_2.0007 Tywonia jako działka nr 9/2
- poprzez udzielenie zezwolenia na budowę urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej
średniego napięcia 15 kV, w ramach realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowej
SN 15 kV Jarosław-Jarosław Płn. w miejscowościach Szczytna i Tywonia” - zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 14.07.2020 r., znak: GBOŚ.6733.13.2020 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Wobec powyższego zawiadamiam, że w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, stosownie do art. 7, art. 10 § 1, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, osoby które wykażą przysługujące im prawo rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości mogą zapoznać się z treścią ww. zawiadomienia oraz z zebranym materiałem dowodowym w powyższej sprawie - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty na konkretny
dzień i godzinę z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem telefonu: (016) 624 62 80 (Zarządzenie Starosty Jarosławskiego nr 67/2020 z dnia 29 października 2020 r.).
Zawiadomienie Starosty Jarosławskiego z dnia 15.02.2021 r. o znaku: GN.6853.18.2020, w trybie art.
49 K.p.a. zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 17.02.2021 r. - w formie obwieszczenia
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Urzędu Gminy Pawłosiów, oraz na stronie
internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Jarosławiu: https://www.bip.jaroslawski.pl/ogloszeniagospodarka-nieruchomosciami.
W niniejszym przypadku doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego obwieszczenia.

