
 

Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego, 

informujące o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, 

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

 

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

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

podaję do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu 

korzystania z nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany, położonych w obrębie 0027 

Żeleźnia gmina Glinojeck, oznaczonych jako działka ewidencyjna nr: 19/4 o pow. 0,0622 ha i 128 o pow. 

0,1043 ha - poprzez udzielenie firmie „ENERGA-OPERATOR” S.A. zezwolenia na założenie 

i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji 

energii elektrycznej, w oparciu o decyzję Wójta Gminy Strzegowo nr 6/2022  z dnia 31 stycznia 2022 

roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Zgodnie z posiadanymi informacjami, nieruchomość oznaczona działką nr: 

- 19/4 o pow. 0,0622 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00036984/4, stanowi 

własność Arkadiusza Ryszarda i Ewy Alicja małż. Mikurenda, którzy nie żyją i brak jest 

postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku po w/w osobach; 

- 128 o pow. 0,1043 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00008198/2, stanowi 

współwłasność między innym: Bogdana Masternak w udziale 160/1600 części, Edwarda Mikurendy  

w udziale 200/1600 części i Arkadiusza Ryszarda Mikurendy w udziale 30/1600 części, którzy nie żyją 

i brak jest postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku po w/w osobach.  

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, I piętro, pokój nr 110, telefon 729-055-909, w celu udokumentowania swoich prawa do nieruchomości.  

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo 

rzeczowe do w/w nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

 

   S T A R O S T A 

/-/ Joanna Potocka-Rak 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 


