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Racibórz, 28 września 2021r.
SN.I.6821.26.2020


Ogłoszenie Starosty Raciborskiego


Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735) w związku z art. 118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1990, z późn. zm.), Starosta Raciborski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 
ogłasza iż,
w dniu 24 września 2021r. wydał decyzję nr SN.I.6821.26.2020, dotyczącą udzielenia zezwolenia Tauron Dystrybucji S.A. w Krakowie na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Pawłowie (gm. Pietrowice Wielkie), oznaczonej jako działka nr 126/15 (arkusz mapy 5), obręb Pawłów, o powierzchni 5,3823 ha, stanowiącej współwłasność Pawła Kasper, Waldemara Czornego (Czorny), Urszuli Czorny, Franciszka Gawliny (Gawlina), Rozalii Gawliny (Gawlina), Józefa Posmyka (Posmyk), Teresy Posmyk, Alojzego Strzeduły (Strzeduła), Reginy Strzeduły (Strzeduła), Henryka Wilczek, Gabrieli Wilczek, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, w zakresie ustalonym w decyzji Starosty Raciborskiego nr SN.I.6821.26.2020 z dnia 15 września 2021r. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości  poprzez zezwolenie Tauron Dystrybucji S.A. z siedzibą w Krakowie na założenie i przeprowadzenie przez w/w działkę napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Studzienna - Polska Cerekiew, na odcinku o długości 126,9 metrów wraz z pasem technologicznym o szerokości 11,8 m (2 x 5,9 m w każdą stronę od osi linii) i powierzchni 0,1497 ha, oraz posadowienie jednego stanowiska słupowego.
	Decyzji z dnia 24 września 2021r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Publiczne obwieszczenie niniejszego ogłoszenia następuje z dniem 28 września 2021r.
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy pl. Okrzei 4, w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7.30 do 15.30 (wtorki: 7.30 – 17.00, piątki: 7.30-14.00), w pokoju nr  303 (III piętro), jak również pod numerem telefonu 032 4597355. 


                     







