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Odszkodowania za części nieruchomości zajęte
pod drogi publiczne

Miejsce
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro
ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów
	godziny pracy: 730 – 1530
Informacja
telefony:	(41) 386-33-47, 386-32-38, 386-17-51, 386-58-00
fax:	(41) 386-75-11
e-mail:	gkn@jedrzejow.pl
Wymagane dokumenty
i załączniki
indywidualny wniosek o wypłatę odszkodowania (imię, nazwisko, adres, dane dotyczące działki: numer i położenie)
prawomocna decyzja Wojewody o nabyciu z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości zajętej pod drogę – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie.
Termin
załatwiania
sprawy
Do rozpatrzenia powyższej sprawy konieczne jest sporządzenie operatu szacunkowego, zatem termin załatwienia sprawy jest zależny od terminu wykonania przedmiotowej czynności oraz od dostępnych środków finansowych.
Opłaty
Nie podlega
Tryb
odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Jędrzejowskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.
Uwagi
w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
	w przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, organ zawiadamia o tym stronę z podaniem przyczyny zwłoki oraz wskazaniem nowego terminu.
	czas realizacji spraw związanych z odszkodowaniem za części nieruchomości zajęte pod drogi publiczne zależny jest także od przekazanych środków budżetowych przez Wojewodę Śląskiego.
Opis
Podstawa prawna: 
	Ustawa przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 z 1998r. z późn. zm.);
	Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity z 2004 Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zamawiający :					 Data........................................

........................................................... Nr zlec................../2007r.
...........................................................
……………………………………..		..................................................
 (imię, nazwisko, lub nazwa firmy, adres) (data wystawienia rachunku)

Przyjmujący zamówienie :			 Termin wykonania :

........................................................		..........................................
 (imię i nazwisko)						
			
		 	 Z L E C E N I E 
Dotyczy wykonania :
Odbitki z mapy ewidencyjnej :....................................................................................................................................................................................................................................................................
Odbitki z mapy zasadniczej :..................................................................................................................................
Odbitki z mapy glebowej i topograficznej :..................................................................................................................................
Poświadczenia dokumentu :..................................................................................................................................
Wykonania wyrysu do celów prawnych :....................................................................................................................................................................................................................................................................
Ilość egzemplarzy :............................
Informacje dodatkowe :................................................................................................
.........................................................................................................................................
				
Podpis zamawiającego :................................
				


