Starosta Chrzanowski
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 625 79 95, fax. (032) 625 79 04

AGN.6832.35.2012.PF16/PKK22

Chrzanów, 20.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 12 ust. 4a, ust. 4f i ust. 5 ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) w związku z art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) Starosta Chrzanowski,
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia
iż prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość,
oznaczoną, jako działka nr 812/10 o pow. 0,0080 ha, która stała się z mocy prawa
własnością Gminy Trzebinia, na podstawie decyzji Starosty Chrzanowskiego znak:
AGN/7330/1/2012.AK9 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod
nazwą: „ Budowa infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami towarzyszącym w

ramach projektu: „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej
teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I Gumowni i Zakładach
Tłuszczowych”, zgodnie z LWH 1069, gm. kat. Trzebionka stanowiącą w dniu wydania

decyzji własność Aleksandry Sandera z domu Głuch.
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.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
Starosta Chrzanowski informuje, że w przedmiotowym postępowaniu został
zgromadzony komplet dokumentów. W związku z powyższym organ zapewniając
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
umożliwiający im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań, informuje o możliwości zapoznania się z aktami w/w sprawy w
terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego pisma.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów
2, 32-500 Chrzanów, pok. 013 oraz pod nr tel. 32/ 625 -79-28.
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