STAROSTA STALOWOWOLSKI
37-450 Stalowa Wola
ul. Podleśna 15
GN.6853.56.2022.DK

Stalowa Wola, dnia 2022-04-25

ZAWIADOMIENIE
Działając w oparciu o art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 i art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) – Starosta
Stalowowolski zawiadamia, że powzięty został zamiar wszczęcia postępowania administracyjnego
o ograniczeniu korzystania z nieruchomości oraz o udzielenia zezwolenia Media-Sys Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie reprezentowanej przez pełnomocnika Katarzynę Adamczyk-Pilch,
na wykonanie inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii światłowodowej w ramach
projektu pn. „Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B” na nieruchomości
oznaczonej, jako działki o numerze ewidencyjnym: 1426/1 oraz 1426/2 położone w obrębie 0007
Pilchów, jednostka ewidencyjna Zaleszany, której stan prawny jest nieuregulowany.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionych nieruchomości, winny
się zgłosić w terminie dwóch miesięcy, od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia,
do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
do pokoju nr 314 (III piętro), przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli.
W przypadku, gdy w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą,
że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonej, jako działki nr: 1426/1 oraz 1426/2
położone w obrębie 0007 Pilchów, jednostka ewidencyjna Zaleszany zostanie wszczęte postępowanie
dotyczące zobowiązania w drodze decyzji właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której
przysługują inne prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości do ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości w związku z wykonanie, inwestycji polegającej na budowie
napowietrznej linii światłowodowej w ramach projektu pn. „Budowa sieci NGA na terenie obszaru
Tarnobrzeskiego B”
Z up. Starosty
Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
(-)
Mgr inż. Andrzej Winiarczyk
Geodeta Powiatowy
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)
Podano do wiadomości:
1 x Tablica ogłoszeń w/m
1 x Urząd Gminy w Zaleszanach (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 2 miesięcy)
1 x BIP – strona internetowa Starostwa
1 x Prasa o zasięgu ogólnopolskim
Otrzymuje:
1 x Katarzyna Adamczyk-Pilch – Pełnomocnik Media-Sys Sp. z o.o.
ul. Iranka-Osmeckiego 6B, 35-506 Rzeszów
1 x a/a

