
Poręba, dnia 06.05.2021 r. 

    

Burmistrz Miasta Poręba 

ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba 

 

Znak: NiGK.6831.0010.2020 
 

 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA PORĘBA 

w sprawie zawiadomienia 

o wszczęciu postępowania o podział nieruchomości. 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 735) w związku z art. 97 ust.3 i art.97a,  pkt.2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1990 

z późn.zm) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie podziału nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Porębie, obręb Poręba, powiat zawierciański,  

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6873 o pow. 0,8274 ha, która zgodnie z wpisem w ewidencji 

gruntów i budynków jest we władaniu Skarbu Państwa na zasadach samoistnego posiadania -w 

użytkowaniu Wojewódzkiego Zarząd Dróg Publicznych. 

Podział nieruchomości ma na celu wydzielenie działki stanowiącej część drogi publicznej 

krajowej DK 78 ( część ulicy Wojska Polskiego)  oraz działki stanowiącej część drogi ul. Fabrycznej 

wraz z parkingiem. 

Informacja Burmistrza Poręby o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym 

stanie prawnym podana została do publicznej wiadomości w okresie od dnia 20.10.2020r. do dnia 

21.12.2020r.,  poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poręba,  na stronie 

internetowej umporeba.pl , a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim – Gazecie 

Wyborczej w dniu 20.10.2020r. 

Przez okres dwóch miesięcy od dnia ukazania się informacji, nie zgłosiła się żadna osoba, której 

przysługiwało by prawo rzeczowe do przedmiotowej  nieruchomości. 

Na podstawie art.10 kpa w toku postepowania strony maja prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz 

uzyskać wyjaśnienia w sprawie w tut. urzędzie. 

Niniejsze zawiadomienie ogłasza się na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1, 

42-480 Poręba, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Poręba, tj. bip.umporeba.pl. 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta Poręba 

Z-ca Kierownika Referatu  

Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 

Rafał Nowak 

 


