
STAROSTA  CIECHANOWSKI 

Ciechanów, dnia 25.05.2021 r. 

WGN.6821.2.5.2021 

 

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

Działając na podstawie art. 124 ust. 1, w związku z art. 124a i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. 2020 r., poz.1990 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.)  

STAROSTA CIECHANOWSKI 

(06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7) 

ogłasza o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej  w obrębie Bielawy gmina 

Glinojeck, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34 o pow. 1,0190 ha, ( rów - samoistne władanie Skarbu 

Państwa), poprzez udzielenie „ENERGA-OPERATOR” S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 

zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów służących do przesyłu energii 

elektrycznej, w związku z budową sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, w postacji kabla 

elektroenergetycznego o długości 12 m, której realizacja zgodna jest z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Glinojeck, zatwierdzonym uchwałą nr XIII/88/2019 Rady 

Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 listopada 2019 roku, ogłoszonym w Dzięnniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2019 roku, poz.15157. 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, 

mogą złaszać się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, do Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, przy ul. 17 Stycznia 7, tel. 729-055-909.  

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe  

do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania 

do w/w nieruchomości. 

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym  

w Ciechanowie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck; publikuje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

w Ciechanowie; zamieszcza w prasie o zasięgu ogólnopolskim i podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom 

miejscowości Bielawy, w sposób zwyczajowo przyjęty w tej miejscowości. 

 

Otrzymują:   

1) P.  Kamil Cholewiński                                                                                             

    pełnomocnik „ENERGA-OPERATOR” S.A. 

   AUDIEN Sp. z o. o.                                                                                                                     S T A R O S T A 

    ul. Kwiatowa 14/8, 82-300 Elbląg 

2) Urząd Miasta i Gminy Glinojeck                                                                                        /-/   Joanna Potocka - Rak 
3) Sołtys wsi Bielawy 

4) BIP Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

5) a/a 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 
Barbara Pienicka - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie tel. 729-055-909 


