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Busko-Zdrój, dnia 02.07.2020 r.

Znak: GKN.6853.1. J 0.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie arl. 49 ustawy z dnia J 4 czerwca 1960 L Kodeks postt;powania
administracyjnego (I. j. Dz. U. z 2020 L. poz. 256 ze zm.) w związku z arl. 113 usl. 6.
arl. 118 a i arl. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 L o gospodarce
nieruchomościami (I. j. Dz. U. z 2020 L. poz. 65 ze ZITl.)
STAROSTA

BUSKI

zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1. J 0.2020 z dnia 02.07.2020 L ograniczającej
sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrt;bic 12 Włosnowice, gmina
Solce-Zdrój.
obejmującej
dzialkę nr 31 o powierzchni
0,25 ha, posiadającej
nieuregulowany
stan prawny. poprzez udzielenie inwestorowi Gminie Solce-Zdrój
zezwolenia na przeprowadzenie
przewodów sieci wodociągowej z polietylenu wraz
z uzbrojeniem o średnicy dn 160 mm o łączncj długości 20 m w ramach inwestycji
..Budowa sicci wodociągowcj na odcinku Włosnowice - Solcc-Zdrój".
Z treścią w/w decYI'Ji oraz aktami sprawy moi.na zapoznać się w Wydzialc
Geodezji. Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowcgo w BuskuZdroju. ul. Kopcrnika 6, III pit;tro. pokój nr 21 lub 24 w godzinach od 730 do 1530•
Dodatkowc informacje lTlożna uzyskać pod numcrcm telefonu 41 370 50 13 lub
413705062.
Ninicjsze obwieszczcnic uważa sit; za skutecznie dort;czone po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
~I.

2.

3.

Urzad Gminv w Solcu-Zdroju celem:
- wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni
- opublikowania na stronic internetowej Urzędu na okres 14 dni
zgodnie z art. 49 kpa i zwrotu z adnotacja o tcnninie wywieszenia
Wydział Organizacyjny i Kadr Starostwa
Powiatowego w Busku-Zdroju celem:
- wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni
- opublikowania na stronie internetowej Starostwa i BlP na okres 14 dni
zgodnie z art. 49 kpa i zwrotu z adnotacja o terminie wywieszenia
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