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Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. póz. 735 z późn. zm), w związku z art. 12 ust. 4a, 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2022 r. póz. 176 ) oraz z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.póz.1899 z poźn. zm.),
Starosta Biłgoraj ski zawiadamia o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie
ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 128/1 o powierzchni
0,0061 ha, położoną w obrębie 0010 Rakówka, która na mocy decyzji Starosty Biłgoraj skiego
z dnia 09 lutego 2022 r. znak AB.6740.ZRID.8.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn. „Budowa drogi gminnej od drogi gminnej Nr 109420L do drogi powiatowej Nr
2942L w miejscowości Kulasze", stała się własnością Gminy Księżpol.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że powyższa nieruchomość posiada
nieuregulowany stan prawny. W rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym dla w/w obrębu, w
dniu ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tj. 23.03.2022 r.)
jako posiadacz samoistny wpisana była Pani Anastazja Bździuch c. Jakuba. Dla przedmiotowej
nieruchomości nie została założona księga wieczysta oraz nie jest urządzony zbiór
dokumentów.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości, mogą
w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji zapoznać
się z aktami sprawy, składać wnioski i wyjaśnienia w przedmiotowej spawie.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej
nieruchomości skutkować będzie złożeniem należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

W toku postępowania sporządzony został operat szacunkowy określający wartość
przedmiotowej nieruchomości, który dostępny jest do wglądu w Starostwie Powiatowym
w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 87 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Księżpol.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.)
zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 36 k.p.a. przedmiotowa sprawa,
nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. z uwagi na konieczność
dotrzymania terminu umożliwiającego wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów. Przewidywany termin załatwienia sprawy zostaje wyznaczony na dzień
31 października 2022 r.
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