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ZAWIADOMIEN IE
o wszczęciu postępowania

stosownie do art. 61 s1, s4 ustolł/y z dniQ 14 czerwcą 7960 r,. Kodeks postępowąnia
ądministr(Icyjnego w związku z art.72 ust.4a i art..].B ustaw Z dnią 10 kwietnią 2003 r' o szczógólnych
ząsądąch przygotowanią i realizacji inwestycji w ząkresie dróg pubiicziych
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.)

starosta ostro|ęcki
zaw ia d a m i a, ź,e zostało wszczęre postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę
nr I7|/t o pow. 0,0167 ha, położoną w obrębie zimna Woda i o|kowa Kępa gm' Baranowo, która
z mocy prawa stała się własnością Gminy Baranowo, z dniem w którym decyz]'a starosty ostrołęckiego
Nr 1'7 /2021' o zezwo]eniu na realizację inwestycji drogowei z dnia 24.7I.2021- r. znak:
GBN'6740'1''70.2021 obejmująca: ,,Rozbudowę drogi gminnej Nr 250132W Budne- Zimna Woda- Olkowa
Kępa od km 0+023,80 do 0+300,00 w obrębie ewidenryjnym Zimna Woda i olkowa Kępa
gm. Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. Mazowieckie - stała się ostateczna'

Działka nr 17I/L Wdzie|ona Została z nieruchomości oznaczonej przed podziałem nr 171,
stanowiącej własność osób fizycznych oraz posiadającej w części nieuregulowany stan prawny
(współwłaściciele nie żyją i nie zostało przeprowadzone po nich postępowanie spadkowe).

stosownie do treści art' 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnią 2003 r. o szczególnych ząsadach
przygotowania i realizacji inwes\)cji w zakresie dróg publicznych zwanej dalej ,,specustąwą,,
odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz jednostek samorządu teryiorlalnógo irzysługuje
dotychczasowym Właścicie]om nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom,
którym przysługuje do nieruchomości ograniczone praWo rzeczowe' organen właściwym do orzekania
w przedmiotowej sprawie iest starosta.

Usta]enie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego,
określającej Wartość nieruchomości (art. 13o ust. 2 ustawy z dnią 27 sierpnia 1997 r, o gispodarce
nieruchomości am i, zwanej dalej',ug n,).

stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prav!'Irym rozumie się nieruchomość, dIa którei
'",Y",c]9du na. brak księgi Wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić
osoo' xtorym przysluguJq do niej prawa rzeczowe. W myśl art. 1 13 ust.7 przepis ust.6 stosuje się również,
jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało
zakończone postępowanie spadkowe.

osoby, którym przysługu.ią prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami
sprawy oraz zgłosić swoje roszczenia w starostwie Powiatowym W ostrotęce przy ul. gen. A. E. Fieldorfa
',Nila,,.15, pokój 103i w godzinach od 10oo do 14oo w terminie 14 dni od podania niniejszego
zawiadomienia do publicznej wiadomości. W przypadku niezgtoszenia się wymieniónych osób usialone
odszkodowanie podIega ztożeniu do depozytu sądowego.

ostrołęka, dnia 10 października 2022 roku
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