STAROSTA STALOWOWOLSKI
37-450 Stalowa Wola
ul. Podleśna 15

GN.6821.4.2022.DK

Stalowa Wola, dnia 2022-05-19

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego
Starosta Stalowowolski działając na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 1899 ze
zm.) i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz.
735 ze zm.),
zawiadamia
I. że na wniosek Burmistrza Zaklikowa z dnia 6 lutego 2022 r. znak GN-II.6870.1.2020
zostało wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe na rzecz Gminy Zaklików mające na
celu pozbawienie części prawa własności do nieruchomości przeznaczonej pod budowę
budynku Domu Kultury oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 67/2 o pow.
0,2144 ha, położonej w obrębie Dąbrowa jednostka ewidencyjna Gmina Zaklików, której
stan prawny jest nieuregulowany.
Działka nr 67/2 o pow. 0,2144 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi
księgę wieczystą nr TB1S/00009698/2, w której prawo własności wpisane jest na rzecz
małżeństwa: Gminy Zaklików w udziale 7/8 oraz Feliksa Mazurek w udziale 1/8
II. Wywłaszczenie nieruchomości ma polegać na pozbawieniu części prawa własności
dotychczasowych właścicieli i przeniesieniu tego prawa na rzecz Gminy Zaklików.
III. Po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia przez strony zostanie złożony w Sądzie
Rejonowym w Stalowej Woli w V Wydziale Ksiąg Wieczystych wniosek o ujawnienie
w księdze wieczystej TB1S/00009698/2 wpisu o wszczęciu postępowania
wywłaszczeniowego.
IV. Strony mają prawo do składania oświadczeń i wniosków dowodowych oraz do
przeglądania akt sprawy i wypowiadania się, co do wszystkich okoliczności sprawy
i przeprowadzanych dowodów.

V. Od niniejszego zawiadomienia odwołanie nie przysługuje. Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania wywłaszczeniowego będzie można zaskarżyć łącznie z odwołaniem od
decyzji orzekającej o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu wysokości odszkodowania.

Od niniejszego zawiadomienia odwołanie nie przysługuje. Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania wywłaszczeniowego będzie można zaskarżyć łącznie z odwołaniem od
decyzji orzekającej o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu wysokości odszkodowania.
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 (celem wywieszenia na okres 14 dni)
1 x Urząd Miejski w Zaklikowie (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni, a następnie jego zwrot do Starostwa Powiatowego)
37-470 Zaklików ul. Zachodnia 15
1 x BIP strona internetowa Starostwa Powiatowego
Otrzymuje:
1 x a/a

Klauzula informacyjna
1.

Administratorem

danych

osobowych

jest

Starosta

Stalowowolski,

siedziba:

Starostwo

Powiatowe

w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl

3.

Cele przetwarzania danych osobowych: wszczęcie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego przez Starostę
Stalowowolskiego na podstawie przepisów prawa - Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz przepisów szczególnych.

4.

Odbiorcy danych: podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku z serwisem systemów informatycznych
wykorzystywanych do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

5.

Dane będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

6.

Ma Pan/i prawo:

a)

dostępu do treści swoich danych, z wyjątkiem:
przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z:
1) prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) tworzeniem i utrzymywaniem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (tj. uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle pozyskania danych
osobowych, jeżeli nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą) w zakresie wystąpień zawierających dane osobowe osób
trzecich, które nie skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego, przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na
ochronę praw i wolności osób, od których dane pozyskano - zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

b)

sprostowania swoich danych osobowych,

c)

wniesienia

skargi

do

organu

nadzorczego

-

Prezesa

Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych

- https://uodo.gov.pl/ - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
Prawa: do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia lub usunięcia danych
osobowych mają zastosowanie tylko w wyszczególnionych w przepisach prawa przypadkach.
7.

Podanie danych wynika z obowiązku prawnego i jest konieczne do realizacji sprawy.

8.

Konsekwencje niepodania danych: brak możliwości poprawnego załatwienia sprawy.

