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OBWIESZCZENIE 

 

Starosta Ostrowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w zw. 
z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267) – informuje o zamiarze wszczęcia 
postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym (zgodnie z definicją art. 113 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami), położone w Bałtowie oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 
nr 386/3 o pow. 0,4232 ha  i nr 418/1 o pow. 0,0175 ha, które z dniem 16 października 
2013 r. z mocy prawa stały się własnością Gminy Ostrowiec Św. na podstawie ostatecznej 
decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 4 września 2013 r. znak: AB.6740.277.2013.MM 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na 
rozbudowie drogi powiatowej nr 0681T w Bałtowie. 

Jednocześnie prosi się osoby, którym przysługują do ww. nieruchomości prawa 
rzeczowe o kontakt z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św. (pok. 303, III piętro, nr tel. 41 247 
52 78). 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym 
przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za ww. nieruchomości. 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na okres 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie 
Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów, na okres dwóch miesięcy, a także 
zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i na stronach internetowych 
tut. Starostwa Powiatowego. 

 

 

Ostrowiec Św. 17.06.2014 r. 


