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GN.6821.32.2018.BK 

                      ZAWIADOMIENIE 

  

 Na podstawie art. 10 § 1  i art. 81  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), 

 

           z a w i a d a m i a m,  

 

                 że zostały zebrane materiały stanowiące podstawę wydania decyzji   

ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 

oznaczonej jako działka nr 55 z arkusza mapy 2, obręb Krzyżowa Dolina,  gmina Ozimek, 

powiat opolski, poprzez udzielenie spółce TAURON Dystrybucja S.A. zezwolenia na 

założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w celu realizacji inwestycji pod nazwą 

„Przebudowa linii napowietrznej 110 kV GPZ Groszowice – GPZ Ozimek”  - na podstawie art. 

124 ust.1-2, ust. 4-7, art.124a, art. 113 ust. 7  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U z 2018r. poz. 121) - w związku z wnioskiem 

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, 

działającej przez pełnomocnika Natalię Hawryluk.  

Wymieniona działka  nie posiada urządzonej księgi wieczystej (ZD 640 ),  stanowi własność 

nieżyjącego Pawła Feliks (zm. 11.01.1979r.), po którym nie zostało przeprowadzone 

postępowanie spadkowe. 

Z zebranymi w sprawie  materiałami, strony mogą się zapoznać w Starostwie 

Powiatowym w Opolu – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Akta sprawy 

udostępnione są  do wglądu w budynku przy Placu Wolności 7/8, II piętro, pokój nr 228 w dni 

robocze, w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek 730  - 17 00, wtorek - czwartek 730 – 1530, 

piątek 730 - 1400.  

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni tj. od dnia 09 stycznia 2019r. 

do dnia 23 stycznia 2019r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu przy                          

ul.1-go Maja 29 oraz Placu Wolności 7/8, publikuje się na stronie internetowej Powiatu 

Opolskiego www.powiatopolski.pl, ponadto przekazuje się Burmistrzowi Gminy i Miasta 

Ozimek, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni. 

W oparciu o art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 

 

Otrzymują: 

1. Pani  Adwokat  Natalia Hawryluk          

    Kancelaria Adwokacka       

    ul. Wronia 45/175         

    00-870 Warszawa        

2. Burmistrz Gminy i Miasta Ozimek   

    - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 

3. ad acta 

              

  
  

http://www.powiatopolski.pl/

