Wodzisław Śl., 4 listopada 2019 r.
WGN.683.1.4.2019

OBWIESZCZENIE
STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – (dalej zwana: kpa), w związku
z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2204 ze zm.) oraz z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1474 ze zm.), zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy
w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości
położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb Rydułtowy Dolne, k. m. 1,
oznaczonej geodezyjne jako działka nr 4304/354 o pow. 0,0030 ha.
Przedmiotowa nieruchomość została objęta decyzją Starosty Wodzisławskiego
nr 003/18 z 22 listopada 2018 r. (znak WAB.6740.1.0004.2018) zezwalającą na realizację
inwestycji drogowej pod nazwą „Modernizacja ulicy Generała Władysława Sikorskiego
w Rydułtowach”, sprostowaną postanowieniem z 12 lutego 2019 r. Decyzji nadano rygor
natychmiastowej wykonalności.
Doręczenie przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego jest uważane za prawnie skuteczne po upływie 14 dni od daty publicznego
ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Starostwa, stronie internetowej Urzędu Miasta
Rydułtowy oraz na tablicach ogłoszeń tych urzędów od dnia 6 listopada 2019 r.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 73 § 1 kpa stronom postępowania przysługuje
prawo wglądu w akta sprawy, sporządzenie z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo
to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
Z aktami przedmiotowej sprawy oraz operatem szacunkowym z dnia
7 września 2019 r. można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śl., ul. Bogumińska 2, piętro II, pokój 215, od poniedziałku do
środy w godzinach od 730 do 1500, w czwartek 730-1630, w piątek od 730-1330.
Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego, wskazuję przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia
15 grudnia 2019 roku.

