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             Zawiadomienie-ogłoszenie 

 
 o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 

         o nieuregulowanym stanie prawnym  

 

 Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam,  że na 

wniosek TAURON Dystrybucja S.A., Oddziału w Opolu na podstawie art. 124 ust.1-2, ust. 4-

7, art. 113 ust.7 i art. 115 ust. 3  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz. U z 2020r., poz. 1990 ze zm.) wszczęte zostało 

postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej 

numerem działki 153/1 z arkusza mapy 3, położonej w obrębie Mnichus, gmina Ozimek, 

powiat Opolski. 

Na wymienionej wyżej działce wnioskodawca planuje założenie na ww. nieruchomości 

przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w celu 

realizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15kV o numerze 204/05 

relacji GPZ Ozimek -GPZ Zawadzkie, odgałęzienie Mnichus. 

Wymieniona działka nie posiada urządzonej księgi wieczystej i stanowi własność Katarzyny 

BONK, po której nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. 

O zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z 

wymienionej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Starosta Opolski zawiadomił 

w ogłoszeniu z dnia 21 stycznia 2021r., wywieszonym na okres dwóch miesięcy na tablicach 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, opublikowanym na stronie internetowej Powiatu 

Opolskiego, zamieszczonym w prasie ogólnopolskiej - Gazecie Wyborczej w dniu 21 stycznia 

2021r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta  Ozimek. 

 W terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do 

ww. nieruchomości. 

 Zgodnie z art. 10 powołanego wyżej Kodeksu postępowania administracyjnego stronom 

przysługuje  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zgłaszania  wniosków 

i żądań. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i 

Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu, Plac Wolności 7/8, pokój nr 228  w godzinach 

urzędowych, tj. poniedziałek 730-1630, wtorek- czwartek 730 – 1500, piątek 730 – 1330. 

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni tj. od dnia 13 kwietnia 2021r. do dnia 

27 kwietnia 2021r. 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 okres 14 dni. 
Otrzymują: 

1) TAURON Dystrybucja S.A.  

Oddział w Opolu 

Na adres korespondencyjny: 

Pana Tomasza Hudala 

       2)   Burmistrz   Ozimka 

             - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń 

       3)   ad acta 

 

http://www.powiatopolski.pl/

