
OBWIESZCZENIE

o zakoficzeniu rob6l
na nw. dzialkach

lDS-BUD S.A, iako Genercilny Wykor\crvcci Rob6l Budowtonych no podstawie umowy zowcirlej w clniu 9 listopado 2017i.. ze Sp6tkq Opercitor Gazociqg6w Przesytowych GAZ-SYSTEM SA.
oraz clzjatQjcic na poclstciwie:
I )        Dec`yzl wojewody opolskiego z dniQ 22 pcfclziemiko 2015 r„ nr  I /2015 o ustoleniu lokQrcoc;i inwcstycji w zQkresie terminalu regQzytitocyinego skroplonego gazu ziemnego w

Swinouj§ciu
2|       Decyzii wojewody opolskiego z dnie t3 Slycznfa 2017r., " 5/D/2017 o pozwoieniu no budcwe
3)         Dec.yzii MnistrQ lnfrosliuklury i Buclownictwo z  l9 kwietnid 2017r.. znck rv DAB. I.6631.3.2017.MD.5
4)        Decyz;i winistra lnfraslruklury i Budo\^rnietwo z 30 bstopodo 2016r„ zrrelt nr DLJ.I.6620.38.2015.AN.16

w oporciu o Ustow? z dnici 24 kwielrtio 2009 i. a inwestycioch w zclkresie terminolu regceyfitocvinego skroplonego gQzu ziemnego w S\whouj!ciu |Dz. U. z 2016 r. poz.  1731. ze pain. zm.) w
ramach zctctoniQ celu pubrtcznego pn.: „Buc!owQ gazociqg`; Zdziesfowice -Wroctow DN I 000, MOP 8.4Mpa ok.  13Ckm wraz z oDiektami towQrzyszQcym'i i introstrukturq niezbednQ Clo jego
obstugi. obeimujqcego: Oclcinek I -Brzeg -7ehic:erietcz6wo dtugo;c.i ok. 46 kin. Odcinek 11 -ZcLzieszowiceBrzeg o'dtiigdsci ok. 81km",

iniormuje w inieniLi l"estoTa o zokoineniu reotizQcji pToc w cxp§ci dofyczqcej odcinto ZdHeszowice- meg no nHqi wymienfonych nienichomo;cinch:
•       kl6rycl` wlo§ciciele nie odebroh. zov\foclomienie o zatoieeniu foLrdl wystonego pocztQ lub
•       did kt6rych brok dQnych w totostr7e nieruchomoici lub.
•       dto kl6rych nie mQmy ciklualnego Qdresu \^haicia.efo -wldsc-ieiele zmienffi aclres zQmieszkQnid rub
•       o r`ieuregulowanym stonie prclwnym nieruchomo§ci (np. `whdsciciel c&iotki zrnorl a spQcltobiefcy nie wykQzon orowo do spodku IUD ich oclrety sQ niezncine).

W zwiqzku z zoj.?ciem przcdmiolovych nieruchomosci w grant:ach paso monlc±owego budo\^ry gQzociqgu no wQrunkocn okTesfonycn w w\^/. ctec\¢c]ch oroz Uslowle z dnfa 24 kwi.etnla
2009 , Wykonclwcc) zobowic¢any iesl do po\^fodc)rrienie wlaicjc:ieli/7Qr7Qdc6w/igivko\^mitow wieczystych c> plonowonym terminie zokoflczenie rob6t i konieczno;ci uczestnictwa
w sporzQdzaniu prolckotu ciokumentujqcego stan zogo5podcrowQrio nieruchomo5ci w ch`^m zakoficzenia robot w celu sp-isonfo prolckotu zdowczo-oclbicmezego.

W iv.etle opisonych vryzej trudnosci z powiodomieniem wloieicieti rrieruchomo§ci o zakof`czeniu rob61, osoby zainleresowarie lematem (wlo§cieiel/ Fielnomocnllc/utylt(ownlk)
pTosimy o komakl z Pank]: Mogdolenci Mchowicz, tel. +48 885 858 029, e+ndi: marlo\`7;czi&±{_T_oqeLgnj w celu uiei§leria clc]ty spisonfo prolckofu dla pTzedmiotovych nieruchomosci.

W cza sic pk]nowcinego c>dbioiu stcir`u nieruc.homctscl po zotohc2enlu iob6t, w zokresie in.in.  kontfoli przywr6cenio clo wtosciwego 5tonu nieruchorrro§ci, opisonia sposobu ufytko\^ronia
dzfotkj, rocEoju uprow, oraz odtwrorzenfo innych efemenl6w zQgospodorowania w obrebie \^^^r. inweftyqii  jest sporzqc2any prototot opisuiqcy stan zagospoc!Qrowonfa nieruchomosci Clo
cel6w aclministrocyinego postepowanio odszl(odowowczego.

BrQK uczestnlctMid wic]ieicielci/zoTzcidcy/uankowiTko nieruchomoiei w komis|ff zdawczoodbiorcze.j n.ie bectie Mchrzymyvrot czynnosci odbforo\^rych a protokoty do c:etow postepowciniQ
odszkodowcr`^aeego, opisuiqce slc]n zogospcderowonic] riienjchomc6ci po zokchczen¢u robe} ouac>wlcnycn, zostQnq spisone jednostronnie.

Ewentualne intormQcje dotyczQce wloscicieli/ wladajqcych nw. dziatek nalefy przekaza6 nQ wyzej wskazQny kontakt do dnia: 04.09.2020r.

L.p. Powial Gmina Obreb
Nrewidencyjnydzialki Data wkji lokalnej isporzqdzeniaprotokolu

724 Opolski Tam6w Opolski Kqty Opolskie 1429/ 1  I 2 do uzgodnienia

724.2 Opolski Tarn6w Opolski Kqty Opolskie 1431 /112 do uzgodnienia

727 Opolski Tarn6w Opolski Kqty Opolskie 451/1 '3 do uzgodnienia
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