
STAROSTA CIECHANOWSKI                                                     Ciechanów, dnia 03.11.2022 rok      

WGN.6821.2.27.2022 

WGN.6821.2.28.2022 

                                                       

                                                                                                              

OGŁOSZENIE  STAROSTY CIECHANOWSKIEGO 

informujące o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz 

zobowiązania do udostępnienia nieruchomości, której stan prawny jest 

nieuregulowany, w drodze decyzji administracyjnej. 

 

 
Stosownie do art. 124 ust. 1 i 2, art. 124a, 124b, w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 r., poz.1899 ze zm.)  – informuję: 

1. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej  

    sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie  

    0029 Ropele gmina Ciechanów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 118/2 

    o pow. 2,6262 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1C/0001239/5 – poprzez udzielenie  

    firmie ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 zezwolenia na  

    założenie  i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej, 

    w postaci linii kablowych SN 15k wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15kV, w oparciu o decyzję  

    Nr 10/2020 Wójta Gminy Ciechanów znak. LI.6733.10.2020 BP z dnia 21.04.2020 roku o ustaleniu  

    lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia,  

    przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia, demontażu słupów oraz odcinka linii 

   napowietrznej średniego napięcia. 

2. o zamiarze  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej do  

    udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0029  

    Ropele gmina Ciechanów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 118/2, dla której 

    prowadzona jest księga wieczysta PL1C/0001239/5 - poprzez udzielenie ENERGA-OPERATOR S.A  

    w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 zezwolenia na wykonanie czynności polegających na usunięciu  

   (demontażu) istniejących urządzeń elektroenergetycznych, w postaci linii napowietrznych SN 15kV  

   wraz ze słupem SN 15kV. 

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w 

nieruchomości o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 

06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, numer telefonu 729-055-909.  

Jeżeli w określonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo 

rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia 

w/w nieruchomości na rzecz firmy ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku.  

 

Otrzymują: 

1. Pani Anna Karska 

    pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A. 

   adres do doręczeń dla pełnomocnika: 

    ENERGA INVEST sp. z o.o.                                                                                                     S T A R O S T A                                                         

    ul. Arkońska 6,  80-387 Gdańsk                                                                                           /-/ Joanna Potocka- Rak 

2. Urząd Gminy w Ciechanowie 

3. Sołtys wsi Ropele                             



4. BIP Starostwa Powiatowego w Ciechanowie                                                                                              

5. Prasa o zasięgu ogólnopolskim 

6. a/a 2x 

 

 

Sprawę prowadzi: Barbara Pienicka 

podinspektor w WGN Starostwa powiatowego w Ciechanowie 

tel. 729-055-909 

 

 

 

 

 

 


