
 
Opole, 2022.06.21 

GN.683.7.12.2021.UL 
                                                     

Ogłoszenie Starosty Opolskiego 
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.735) w  związku 
z art. 8 i 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2020 r. poz.1990 z późn. zm.) oraz art. 23 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 
176 z późn.zm.), 

informuję o wydaniu  decyzji Nr GN.683.7.12.2021.UL z dnia 21.06.2022 r. 
w sprawie ustalenia i wypłaty  odszkodowania za  nabytą z mocy prawa 

na rzecz Powiatu Opolskiego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów 
i budynków jako działki nr 1276/202, pow. 0.0033 ha, nr 1278/201, pow.0,0032 ha, 
arkusz mapy 2, obręb Kotórz Mały, gmina Turawa (powstały z podziału działek nr 
202 i 201) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Opolskiego z dnia 05.11.2021 r. 
Nr 7/ZRID/2021  nr rej. BOŚ.6740.1.7.2021.D.J. dla inwestycji polegającej na  
rozbudowie  drogi powiatowej klasy Z pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr  1705 O 
w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Turawa – 
Część II. Dla przedmiotowej nieruchomości nie założono księgi wieczystej, zgodnie 
z zapisem w ewidencji gruntów stanowi własność małżeństwa Józefa i Mari Kula. 

Wysokość  odszkodowania  za  nieruchomość  ustalona  została  według jej 
stanu na dzień  05.11.2021 r.  oraz jej wartości  w dniu wydania decyzji 
o odszkodowaniu i wyniosła 5 005,00 zł. 

Ponieważ nieruchomość przejęta pod drogę jest nieruchomością 
o nieuregulowanym stanie prawnym, brak założonej księgi wieczystej i w trakcie 
prowadzonego postępowania  udało się ustalić datę śmierci Józefa Kula oraz ze 
względu na podeszły wiek żony  Marii Kula, nie ustalono również  osób 
uprawnionych do dziedziczenia po Józefie Kula, odszkodowanie za przejętą 
nieruchomość podlega wpłaceniu przez Powiat Opolski do depozytu sądowego na 
okres 10 lat – w myśl art.118a ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami cyt. na 
wstępie, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się 
ostateczna.  

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 
Opolskiego za pośrednictwem Starosty Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 

W związku z powyższym informuję, że osoby, którym przysługują prawa 
rzeczowe do nieruchomości mogą w Starostwie Powiatowym w Opolu,  Wydziale  
Gospodarki  Nieruchomościami  i  Rolnictwa w pok.228, ( tel.774412341 ), Plac 
Wolności 7/8 w godz. 730 – 1700 poniedziałek, 730  – 1500 wtorek, środa, czwartek, 730  
– 1400 piątek zapoznać się z treścią decyzji. 
W oparciu o art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres  14 dni tj. od dnia 
22.06.2022 r. do dnia  05.07.2022 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu 
przy ul. 1-go Maja 29 oraz Placu Wolności 7/8, publikuje się na stronie internetowej Powiatu 
Opolskiego www.powiatopolski.pl  i BIP, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Turawa, 
celem wywieszenia na okres 14 dni.   

    

         Z up. Starosty 
        Tadeusz Dziubałtowski 
        Naczelnik Wydziału Gospodarki 
        Nieruchomościami i Rolnictwa 

http://www.powiatopolski.pl/


 
 
Sprawę prowadzi Urszula Leśniak  
Starszy Inspektor w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa  (tel.774412341) 

 
Otrzymują: 
1)Wójt Gminy Turawa 
   ul. Opolska 39 c 
   46-045 Turawa  
  ogłoszenie o wydaniu decyzji – celem wywieszenia 
2) a/a -3 egz.  
     W tym: 2 egz. - tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu 
      
 


