
 

 

Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia, w drodze decyzji, nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym.  

 

Starosta Ciechanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na 

podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a w związku z art. 124b  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 r., poz.1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości 

informację o zamiarze wydania ENERGA-OPERATOR S.A. decyzji, zezwalającej na udostępnienie 

części nieruchomości wskazanych niżej, których stan prawny jest nieuregulowany, położonych 

w obrębie 0027 Żeleźnia gmina Glinojeck, oznaczonych jako działka ewidencyjna nr: 

- 19/4 o pow. 0,0623 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00036984/4. 

Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, ponieważ właściciele działki, 

wymienieni w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej tj. Arkadiusz Ryszard 

Mikurenda i Ewa Alicja Mikurenda 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. 

Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, ponieważ część współwłaścicieli 

przedmiotowej działki, wymieniona w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej tj. 

Bogdan Masternak w udziale 160/1600 części, Edward Mikurenda w udziale 200/1600 części  

i Arkadiusz Ryszard Mikurenda w udziale 30/1600 części – nie żyje 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, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 lub pod numerem 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 wydania 

decyzji zezwalającej Wnioskodawcy na udostępnienie części przedmiotowych nieruchomości,  

w związku z demontażem-rozbiórką istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego 

napięcia, stanowiącej własność ENERGA-OPERATOR S.A. 

 

   S T A R O S T A 

/-/ Joanna Potocka-Rak 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


