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O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Starosta Ciechanowski zawiadamia o zakończeniu postępowania 

administracyjnego - wszczętego z wniosku „ENERA-OPERATOR” S.A., ul. Marynarki 

Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku – w sprawie dotyczącej ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości o pow. 555 m², stanowiącej część działki 

ewidencyjnej nr 905 o pow. 0,1672 ha, położonej w obrębie 1 miasto Glinojeck  

i własność nieżyjącej Anastazji Kazimierzewskiej, której stan prawny jest 

nieuregulowany. 

Przedmiotem ograniczenia jest udzielenie Wnioskodawcy zezwolenia na 

budowę linii kablowej SN-15kV wraz z infrastrukturą techniczną na przedmiotowej 

nieruchomości tj. urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej,  

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa GPZ Glinojeck 

wraz z liniami kablowymi 110 kV oraz powiązaniami z siecią SN 15kV”.  

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Glinojeck. 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 Kpa - organy administracji publicznej obowiązane 

są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed 

wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych materiałów  

i dowodów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia 

w rozumieniu  art. 49 Kpa. 

 

Całość akt sprawy znajduje się w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru  

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie I piętro, pokój 

nr 116. 

Zgodnie z treścią art. 49 Kpa, w przypadku zawiadomienia stron przez 

publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 

publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

 

                                                                                    STAROSTA  

                                                                          /-/ Joanna Potocka-Rak   

 



 

 

 

Otrzymują:  

1/.  P. Bożena Krzymińska -pełnomocnik „ENERGA-OPERATOR” S.A. 

       adres do doręczeń  

       ENERGA Invest Sp. z o.o. 

      ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk 

2/ Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

      w Ciechanowie 

3/ BIP Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

4/ a/a 
 


