
STAROSTA RYCKI 

NrGK. 6821.3.2.2022 

Ryki, dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Zawiadomienie 

o zgromadzonym materiale dowodowym 

Na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. /jednolity tekst Dz. U. z 2021 
r., poz. 735 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 124 ust. 1, art. 112, art. 8 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z 
późniejszymi zmianami/ - Starosta Rycki zawiadamia strony o zgromadzeniu materiału dowodowego 
w postępowaniu administracyjnym w sprawie z wniosku Pracowni Inżynierii Kompleksowej z dnia 
7.02.2022 r. znak OGR.102.019/2022/mb będącego pełnomocnikiem Polskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie (Nr pełnomocnictwa PSG-D00/P-
3/61/2021 z dnia 31.03.2021r.) mające na celu ograniczenie prawa własności nieruchomości o 
nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Nr 0001 Dęblin, jednostki ewidencyjnej 
061601 1 Dęblin, oznaczonej w ewidencji gruntów działką Nr 453/2 z przeznaczeniem na realizację 
celu publicznego zgodnego z zapisem art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - tj. budowa 
i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji 
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do 
korzystania z tych przewodów i urządzeń. 

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości polegać będzie na stałym ograniczeniu 
prawa własności do części nieruchomości oznaczonej działką Nr 453/2 o pow. 12 m2 w granicach 
oznaczonych na załączniku graficznym cyframi A-B-C-D-E-A, czasowym ograniczeniu prawa 
własności na czas realizacji celu publicznego (czas robót budowlanych) do części działki o pow. 29 m2 
w granicach oznaczonych na załączniku graficznym cytrami i literami 1-2-3-4-5-1. Ograniczenie prawa 
własności zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin z 
przeznaczeniem na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego 
średniego ciśnienia PE dn 40 mm maksymalne ciśnienie robocze MOP 0,5 MPa. 

Przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym 
w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
Akta sprawy są do wglądu w tut. Urzędzie w godzinach 8.00 - 15.00, pokój Nr 114. 

Zawiadomienie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w 
Rykach, BIP Urzędu Miasta w Dęblinie oraz w sposób zwyczajowy w danej miejscowości. 

1. Pan Przemysław Biernat Pełnomocnik 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie 

Otrzymują: 

2. a/a 
w Wydziale Geodezji, Kartografii 

i Katastru Nieruchomości 

Sporządziła: mgr Anna Wąsowska - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 
Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Rykach tel. (81) 8657484 



BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH 
Mirosław Paczek 

08-530 Dęblin, ul. Prosta 3 
tel. 602 267 043 

NIP:7161197218 REG.430799674 
mlrckpnczekijpgmail.com 

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

skala 1:500 
miejscowość: m. Dęblin - ul. Wąska 23 
jednostka ewid.; 061601_1 Dęblin Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) 
obręb; 061601_1.0001 Dęblin Układ Współrzędnych: 2000/7 
dotyczy działki nr: nr 454 

Niniejszą mapę wykonano na podstawie zaktualizowanej mapy zasadniczej w obszarze 
oznaczonym linią koloru zielonego w/g stanu na dzień 12 stycznia 2022 r. 

Oznaczenie kancelaryjne: GK. 6640.27.2022 
Nie wyklucza się Istnienia w terenie Innych nie wykazanych na Wykonał dnia 12.01.2022r. 
niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie byty zgłoszone 
do inwentaryzacji lub o których brak Jest informacji w instytucjach 
branżowych 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
Nr nwid, LUB/0150/PBS/20 

do projektowaniu bez ogmniczoń w specjalności 
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OKREŚLENIE POWIERZCHNI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO OGRANICZENIA PRAW RZECZOWYCH 

NUMER 
OZNACZENIE OBSZARU PROJEKTOWANEGO 

OGRANICZENIA PRAW RZECZOWYCH 

UŻYTEK 

GLEBOWY 

POWIERCHNIA 

[ha] OBRĘBU 
JEDNOSTKI 

REJESTROWEJ 
DZIAŁKI 

OZNACZENIE OBSZARU PROJEKTOWANEGO 

OGRANICZENIA PRAW RZECZOWYCH 

UŻYTEK 

GLEBOWY 

POWIERCHNIA 

[ha] 

0001 

DĘBLIN 
G.757 453/2 

A-B-C-D-E-A 

(obszar statego zajęcia pasa terenu o 

szerokości l,0m) 

B 0,0012 
0001 

DĘBLIN 
G.757 453/2 

1-2-3-4-5-1 

(obszar czasowego zajęcia terenu) 
B 0,0029 


