STAROSTA JAROSŁAWSKI
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
Jarosław, dnia 11.03.2022 r.
GN.6853.28.2021

OBWIESZCZENIE
Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 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 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
Starosta Jarosławski
podaje do publicznej wiadomości, że zawiadomieniem z dnia 11.03.2022 r. o znaku:
GN.6853.28.2021, wszczął postępowanie administracyjne z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Lublinie, dotyczące ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej 180407_5 Pruchnik,
w obrębie ewidencyjnym 180407_5.0005 Rozbórz Długi, jako działka nr 888 o pow. 2,3443 ha,
- poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, na zajęcie
ww. nieruchomości w celu założenia i przeprowadzenia projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w postaci kablowej linii SN 15 kV z kanalizacją teletechniczną i światłowodem, zgodnie z ostateczną decyzją Burmistrza Pruchnika z dnia 18.06.2021 r., znak: PP.6733.15.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym na podstawie art. 7, art. 10 § 1 i art. 73 K.p.a., w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II
nr 17, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 126, w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu osoby, które wykażą przysługujące im prawo rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości mogą zapoznać się z treścią ww. zawiadomienia oraz z zebranym materiałem dowodowym.
Powyższe zawiadomienie w trybie art. 49 K.p.a. zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu
15.03.2022 r. w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,
Urzędu Gminy Pruchnik, na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Jarosławiu:
(https://bip.jaroslawski.pl/ogloszenia-gospodarka-nieruchomosciami) oraz przesłane Stronie.
W niniejszym przypadku doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu
dni od dnia publicznego obwieszczenia.
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