IM-G.683.7.2.2021

Krapkowice, dnia 1 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
o możliwości przeglądania akt w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą
z mocy prawa przez Gminę Gogolin nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę
ulicy Hudalli w miejscowości Gogolin
Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku
z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176)
zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków
w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa
przez Gminę Gogolin, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia
26 lipca 2021 r. nr BS-B.6740.1.1.2021.EZ, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Hudalli w miejscowości Gogolin”, oznaczoną
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 59/1 o powierzchni 0,0163 ha
z mapy 2 (powstała z podziału działki nr 59), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00026295/0,
stanowiąca dotychczas w udziale 12/18 części własność Pani Eileen Baranski c. Henryka
i Britty, której adresu zamieszkania nie ustalono, w szczególności z opinią rzeczoznawcy
majątkowego określającą wartość nieruchomości.
W terminie do dnia wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, osoby którym przysługują
prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać
ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. 116 – I piętro.
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