
Wodzisław Śląski, 16 stycznia 2023 r. 
WGN.683.5.14.2022 
OBWIESZCZENIE STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – zwanej dalej 
kpa, w związku z art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) – zwanej dalej 
ugn oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r., poz. 176), zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w 
postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość 
położoną w jednostce ewidencyjnej Gorzyce, obręb Gorzyczki, karta mapy 1, 
oznaczoną jako działka nr 2559/93 o powierzchni 0,0035 ha, powstałą z podziału 
działki nr 1062/93, dla której prowadzona była księga wieczysta Nr GL1W/00023929/6 
prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu 
Śląskim. 
W toku prowadzonego postępowania organ nie zdołał ustalić adresu właściciela 
nieruchomości, względnie daty jego zgonu. 
Przedmiotowa nieruchomość stała się z mocy prawa z dniem 10 stycznia 2022 roku 
własnością Gminy Gorzyce na podstawie ostatecznej decyzji Starosty 
Wodzisławskiego nr 002/21 znak WAB.6740.1.0005.2021 z dnia 30 listopada 2021 
roku – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ”Rozbudowa drogi – 
budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej ul. Kopalnianej w Gorzyczkach, Kolonia 
Fryderyk wraz z korektą krawędzi jezdni i przebudową kolidującej infrastruktury”.   
Z uwagi na fakt, że brak jest możliwości zawiadomienia strony postępowania o 
czynnościach tutejszego organu, zasadne jest dokonanie zawiadomienia przez 
obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w 
którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 
Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić 
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranch dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań.  
Ponadto  informuję,  że zgodnie z art. 73 § 1 kpa stronom postępowania przysługuje 
prawo wglądu w akta sprawy, sporządzenie z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo 
to przysługuje również po zakończeniu postępowania.  
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Starostwa, stronie internetowej Urzędu Gminy 
Gorzyce oraz na tablicach ogłoszeń tych urzędów od dnia 23 stycznia 2023 r.  
Z aktami przedmiotowej sprawy oraz operatem szacunkowym można zapoznać się w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., 
ul. Bogumińska 2, piętro II, pokój 215, od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 
1500, w czwartek 730-1630, w piątek od 730-1330 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod 
nr telefonu (32) 45 39 761. 


