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<p>Starosta �wiecki stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg�nych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr� publicznych (t. j. z 2017 r., poz.
1496 z p�. zm.) oraz art. 113 ust. 6 i 7 ,art. 118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t. ze zm.) w zwi�zku z art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post�owania administracyjnego (Dz. U z 2016 r.
poz. 23 j.t. ze zm.) zawiadamia ,�e zosta�a wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za
nieruchomo��o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. nr 30/1 o pow. 0.0378 ha, obr�
Brzeziny, gm. Osie, zapisana w Karta 78 - w�a�ciciel Adolf i Rozalia ma��onkowie
Grabowscy, kt�a zgodnie z decyzj� nr 9/2016 o zezwoleniu na realizacj�inwestycji drogowej
pn.? Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa- Drzycim i nr 1215C
Wa�kowiska - Je�ewo , polegaj�cej na budowie �cie�ki pieszo - rowerowej o d�ugo�ci ok.
4,5 km?, gmina Osie wojew�ztwo kujawsko-pomorskie.; z dnia 16 grudnia 2016r., sta�a
si�w�asno�ci� Powiatu �wieckiego. <br /></p> <p><br /></p><p style="text-align: right;"
mce_style="text-align: right;">�wiecie dn. 24.08.2017 r.</p> <p>STAROSTA �WIECKI
WGK.III.683.2.4.2017</p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>OBWIESZCZENIE</b></p><p><b> </b></p><p style="text-align: center;"
mce_style="text-align: center;"><b>o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia
odszkodowania</b></p> <p>Starosta �wiecki stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczeg�nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr�
publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z p�. zm.) oraz art. 113 ust. 6 i 7 ,art. 118a ust.2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t. ze
zm.) w zwi�zku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post�owania
administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) zawiadamia ,�e zosta�a wydana
decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomo��o nieuregulowanym stanie prawnym tj.
dz. nr 30/1 o pow. 0.0378 ha, obr� Brzeziny, gm. Osie, zapisana w Karta 78 - w�a�ciciel
Adolf i Rozalia ma��onkowie Grabowscy, kt�a zgodnie z decyzj� nr 9/2016 o zezwoleniu na
realizacj�inwestycji drogowej pn.? Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja
kolejowa- Drzycim i nr 1215C Wa�kowiska - Je�ewo , polegaj�cej na budowie �cie�ki
pieszo - rowerowej o d�ugo�ci ok. 4,5 km?, gmina Osie wojew�ztwo kujawsko-pomorskie.; z
dnia 16 grudnia 2016r., sta�a si�w�asno�ci� Powiatu �wieckiego.</p><p>Niniejsz�
decyzj� organ ustali� odszkodowanie na rzecz os�, kt�e udokumentuj� sw� tytu� prawny
do przedmiotowej nieruchomo�ci, jednocze�nie zobowi�za� Zarz�d Powiatu �wieckiego do
z�o�enia odszkodowania do depozytu s�dowego na okres 10 lat.</p> <p>Zgodnie z art.
113ust.6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami przez nieruchomo��o nieuregulowanym
stanie prawnym rozumie si�nieruchomo�� dla kt�ej ze wzgl�u na brak ksi�i wieczystej,
zbioru dokument� albo innych dokument� nie mo�na ustali�os�, kt�ym przys�uguj� do niej
prawa rzeczowe. Przepis ust. 6 stosuje si�r�nie�, je�eli w�a�ciciel lub u�ytkownik wieczysty
nieruchomo�ci nie �yje i nie przeprowadzono lub nie zosta�o zako�zone post�owanie
spadkowe.</p> <p>W my�l art. 118a ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami decyzja
podlega og�oszeniu w spos� okre�lony w art.49 Kodeksu post�owania administracyjnego.
Dor�zenie uwa�a si�za dokonane po up�ywie 14 dni od dnia publicznego
obwieszczenia.</p> <p>Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo�ci
przez zamieszczenie w publicznie dost�nym wykazie danych na stronie BIP Starostwa
Powiatowego w �wieciu, stronie Powiatu �wieckiego - www.csw.pl , oraz przez wywieszenie
na tablicy og�osze�tut. Starostwa Powiatowego na parterze budynku oraz w Urz�zie Gminy
Osie, BIP Gminy Osie i stronie www.osie.pl</p> <p>Z up. Starosty

1/2

Obwieszczenie Starosty �wieckiego z dn.24.08.2017r.
piątek, 25 sierpnia 2017 15:03

�wieckiego</p><p>Zbigniew Kie�pi�ki<br /></p><p><br /></p><p><br /></p>

2/2

