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UG 6831.6.4.2013                    Solec nad Wisłą 13.08.2013 

 

 

P O S T A N O W I E N I E    

 

     Na podstawie art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 97 ust. 

3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2007 r.               

Nr 173 poz. 1218) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 

dokumentów wymaganych w tym  postępowaniu (Dz. U. Nr 268 poz. 2663)                                                        

 

opiniuję   pozytywnie 

wstępny projekt podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kępa 

Piotrowińska, numery działek: 

23, 31, 205, 374, 375, 384, 390, 391, 392/2, 418, 446, 447, 496, 540, 541/4, 681/4, 563/2, 

565, 567/1, 670, 682/1, 626/1, 626/2, 669. 

Powyższe działki mają nieuregulowany stan prawny, w terminie 2 miesięcy od ogłoszenia               

w prasie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa do ww. działek. 

Proponowany podział nieruchomości przeprowadzany jest na wniosek Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie dla realizacji inwestycji celu 

publicznego pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Kępa Piotrowińska          

w km 1+400 – 4+490, gm. Solec nad Wisłą”. 

 

Dostęp do drogi publicznej dla powstałych z podziału działek zostało przedstawiony na mapie 

z projektem podziału. 

 

Dla ww. inwestycji została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

nr 1/2013 z dnia 11.06.2013. 

Proponowany podział nieruchomości jest zgodny z ww. decyzją. 

 

Integralnymi częściami niniejszego postanowienia są wykaz projektowanych powierzchni 

działek oraz mapy z projektem podziału.  

Z wykazem powierzchni i mapami można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solec nad Wisłą 

w pok. nr 10. 

 

Postanowienie podano do publicznej wiadomości przez obwieszczenie – zamieszczenie                               

na stronie internetowej  www.bip.solec.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu 

nad Wisłą w dniu 13.08.2013 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kępa Piotrowińska                         

w pobliżu lokalizacji inwestycji. 

   

    Wójt  

 

    Andrzej Czajkowski 

http://www.bip.solec.pl/

