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Poznań, ......................................
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
SN-VII.7570.365.2015.11

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA
ZA NIERUCHOMOŚĆ PRZEJĘTĄ NA RZECZ SKARBU PAŃSTAWA NA CELE
INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE LINII
KOLEJOWEJ E-59 WROCŁAW - POZNAŃ NA ODCINKU GRANICA WOJ.
DOLNOŚLĄSKIEGO - RAWICZ OD KM 59,693 DO KM 64,440
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. IJ. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) i art. 9y ust. 1
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 ze zm.)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji znak SN-VII.7570.365.2015.11 w sprawie ustalenia odszkodowania
z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej
na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku
granica województwa dolnośląskiego - Rawicz od km 59,693 do km 64,440,
województwo wielkopolskie, oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 451/1 o pow. 0,0117
ha, arkusz mapy 1, obręb Folwark, gmina Rawicz - obszar wiejski, województwo
wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej nr P01R/00010071/6 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy' w Rawiczu, jako własność Pana Władysława Okońskiego.
Na podstawie dokumentów zgromadzonych w sprawie nie udało się ustalić adresu
zameldowania Pana Władysława Okońskiego. Wobec braku możliwości zawiadomienia strony
postępowania, ze względu na nieustalony adres, zastosowanie ma art. 8 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Informuję, iż z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w siedzibie
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Skarbu Państwa
i Nieruchomości, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, w dni robocze w godz. 8.15
do 15.15 (piętro VIII, pokój 858, tel. 61-854-11-47).
Niniejsze zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
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