
 

 

IM-G.6821.3.2021                                                                       Krapkowice, dnia 2 września 2021 r. 
 
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 
 

 o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania  
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

   
        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)      
 

zawiadamiam, 
 
że została wydana decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części 
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gogolinie obręb  
Karłubiec, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, oznaczonej w operacie ewidencji  
gruntów i budynków jako działka nr 710/7 arkusz mapy 8, dla której nie założono księgi 
wieczystej, stanowiącej własność nieżyjącej Pani Marii Suszka, poprzez zezwolenie 
Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na założenie i przeprowadzenie 
przewodów służących do przesyłania gazu w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 
MOP5,5MPa i DN100 MOP5,5MPa oraz usunięcie z gruntu przewodów służących do 
przesyłania gazu – gazociągu wysokiego ciśnienia DN400, w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: „Przebudowa zespołu zaporowo - upustowego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 
relacji Zdzieszowice – Brzeg - odgałęzienie do SRP Krapkowice Otmęt”. 
 
        Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. 116  
w godzinach urzędowania od 730 do 1530.    
 
        Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 
Opolskiego za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku 
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 
        Niniejsze obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia 
jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  
w Krapkowicach. 
          
 

 

 
   
                                                                                                                         Z up. Starosty Krapkowickiego 
   

                                                                                        Werner Donitza 
                                                                                       Kierownik Referatu 

                                                                                          Gospodarki Nieruchomościami 
                                                                                         Wydział Inwestycji i Mienia 

 


