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administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, złoZÓny na podstawie irt. 73 ust. I
ustawy z dnia 13.10.1998 r. * Przepisy wprow adzające ustawy reformujące administrację -,./publiizną (Dz.U.Nr I33, poz. 872 z późn. zm.) w sprawie wydania przez WojewoĘyi ',_Q
Pomorskiego decyzji potwiórdzającej prŹejście z dniem istycznia 1999 roku zmocy p.a*u- _T- ,.*
na własnośćGminy Miasta Gdyni nieruchorności zajętej pod drogę publiczną. położonej ,?'", ,
w Gdyni przy ulicy Sambora.
"?'
Na podstawie wyżej wymienionego art. 73 ust. 1 ustawy nieruchomości pozostające SŻ ł.
w dniu 31 grudnia 1998 roku we władanirr Skarbu Państwa lub jednostek samorządu '.;"'
terytorialnego, nie stanowiące ich rvłasności,a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia
1999 roku stają się z mocy prawa własnościąSkarbu Państwa lub właścivvychjednostek
samorządu terytorialnego. Zgodnte z atl.,.73 ust. 3 tej ustawy podstawą do ujawniegl
w księdze wieczystej przejścia na własnośćSkarbu Państwa lub jednostek samo
terytorialnego nieruchomości o których mowa w ust. 1, jest ostateczna decyzja wojewoPf .
Jedna ze stron ww. postępowania jest nieobecna, nieznana z miejsca pobytu.
Wnioskiem z dnia 6 grudnia 2O17 roku Skarb Pństwa - Wojewoda Pomor$i zŁożył
wniosek do Sądu Rejonowego w Gdyni o ustanowienie kuratora dla osoby niĘbecnej,
będącej stroną prowadzonęgo przęz Wojewodę Pomorskięgo postępowania. Sąd Rej
w Gdyni * III Wydział Rodzinny i Nieletnich pismem z dnia 16 stycznia 2018 roku zvnryocił
się do tutejszego Urzędu o wskazanie kandydata na kuratora dla nieobecnej strony
postępowania, pod rygorem zawięszęnia postępowania w sprawie.
Mając powyższe na uwadzę zwralam się z uptzejmą prośbąo podanie osób
deklarujących chęć do występowania jako kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
w niniejszym postępowaniu, jak również w innych postępowaniach prowadzonych w trybie
urt. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną(Dz.U.Nr 133, poz, 872 zpoźn, zm.).
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