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Ogłoszenie

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), 
zwanej dalej „ugn” oraz art. 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 z późn. zm.)

Wojewoda Małopolski

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania 
za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości 
oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 52/1, obręb Prandocin, jednostka ewidencyjna 
Słomniki, objętej decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 r., znak: WI-
IV.747.1.2.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: 
„Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła 
Tworzeń (…) – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków), na terenie województwa 
małopolskiego”. 

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że przedmiotowa działka stanowiła 
m.in. współwłasność: Aurelii Zabadaj (c. Wincentego i Wiktorii), zm. 11 sierpnia 1997 r., 
Heleny Gugały (c. Wincentego i Wiktorii), zm. 13 lutego 1998 r., Józefy Kramarz 
(c. Wincentego i Stanisławy), zm. 16 lipca 2001 r., Stanisława Chropacza (s. Wincentego 
i Wiktorii), zm. ?, Teresy Wójcik (c. Wincentego i Emilii), zm. 5 października 2009 r., 
Krystyny Górtowskiej (c. Wincentego i Emilii), zm. 12 czerwca 2013 r. oraz Balbiny 
Dzieniszewskiej (c. Wincentego i Emilii), zm. 19 września 2013 r.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo 
własności do nieruchomości, lub że są spadkobiercami osób, o których mowa powyżej, aby 
w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia skontaktowały się 
z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, 
nr tel. (12) 392 13 63, celem ustalenia sposobu udokumentowania swoich praw.

Niezgłoszenie się podmiotów legitymujących się prawami do nieruchomości, 
skutkować będzie wszczęciem postępowania w przedmiotowej sprawie i wpłatą należnego 
odszkodowania do depozytu sądowego.

Z up. Wojewody Małopolskiego

Tomasz Gładysz
Inspektor Wojewódzki

w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
/podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/


		2022-12-28T09:50:37+0000
	Tomasz Gładysz




