
STAROSTA  CIECHANOWSKI                                      Ciechanów, dnia 2020-08-21                                                                              

WG-GN.6821.2.4.2020 

 

 

O G Ł O S Z E N I E  

o wszczęciu postępowania 

 

 Działając na podstawie art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a  

i art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. 

U. 2020 r., poz.65 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.)  

Starosta Ciechanowski 

 

zawiadamia o wszczęciu, z dniem 07.08.2020 roku, na wniosek „ ENERGA-

OPERATOR” S.A.,ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku,  

ul. Wyszogrodzka 106 - postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości o pow. 2794 m², stanowiącej część działki 

ewidencyjnej nr 559 o pow. 3,3026 ha, położonej w obrębie 1 miasto Glinojeck, 

stanowiącej własność nieżyjącego Stefana Wrońskiego, której stan prawny jest 

nieuregulowany, w związku z budową linii kablowej SN-15kV oraz demontażem linii 

napowietrznej na przedmiotowej nieruchomości, która jest realizacją celu publicznego 

pod nazwą „Budowa GPZ Glinojeck wraz z liniami kablowymi 110 kV oraz 

powiązaniami z siecią SN 15kV” i zgodna jest z Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Glinojeck, zatwierdzonym uchwałą Nr 

VIII/50/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2007 roku, ogłoszonym  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 201 z dnia 05 października 

2007 roku, poz.5702. 

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo 

zapoznania się z wnioskiem oraz dokumentacją złożoną w sprawie. Strony mogą 

składać dowody i wyjaśnienia w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia, w 

godzinach od 9ºº do 15ºº w Wydziale Geodezji, Kartografii. Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, przy ul. 17 Stycznia 7, 

pokój nr 116, I piętro.  

Zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego  (Dz.U.z 2020 roku, poz. 256), w przypadku 

zawiadomienia stron poprzez publiczne obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za 

dokonane po upływie czternastu 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 

 

 

 
Sprawę prowadzi: 

Barbara Pienicka - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostawa Powiatowego w Ciechanowie tel. 729-055-909  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


