STAROSTA LESZCZYŃSKI

Leszno, dnia 17 września 2021 roku

OGŁOSZENIE
Niniejszym informuję, że z dniem 8 września 2021 roku upłynęły dwa miesiące
od ogłoszenia Starosty Leszczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowań w przedmiocie
ustalenia odszkodowania za szkody na nieruchomościach, których stan prawny jest
nieuregulowany, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako:
1) działka nr 52, położona w obrębie Wojnowice, gmina Osieczna,
2) działka nr 49, położona w obrębie Wojnowice, gmina Osieczna
- powstałe w wyniku realizacji inwestycji celu publicznego przez inwestora ENEA Operator
Sp. z.o.o, polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji
Leszno Gronowo – Śrem Helenki – Śrem HCP.
Z uwagi na fakt, iż do dnia dzisiejszego nie zgłosiły się osoby, którym przysługują
prawa rzeczowe do wyszczególnionych nieruchomości po zmarłych właścicielach,
tj.: Franciszku Górnym (dz. nr 49) oraz Rozalii Kossowskiej i Józefie Kossowskim (dz. nr
52), na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 8, art. 114 ust. 4, art. 124 ust. 4
w zw. z art. 124a i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) zawiadamiam, że wszczęte zostały
postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na wskazanych
nieruchomościach.
Na podstawie art. 36 Kodeksu postepowania administracyjnego zawiadamiam również,
że termin zakończenia niniejszych postępowań zostaje przesunięty na dzień 31 stycznia 2022r.
ze względu na konieczność zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego w sprawach.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Wielkopolskiego za
pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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