
STAROSTWO POWIATOWE  

         w Ciechanowie 

        ul. 17 Stycznia 7 

        06-400 Ciechanów 

                                                                                            Ciechanów, dnia 16.11.2022 r. 

WGN.6821.2.19.2022 

                                                     

                                 

OGŁOSZENIE   O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

w sprawie udostępnienia nieruchomości, 

o nieuregulowanym stanie prawnym. 

 

 

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 4 i art. 115 ust. 3, w związku z art. 124b  

i art.124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 

r, poz.1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz.U.2022 r., poz.2000 ze zm.), Starosta Ciechanowski  

z a w i a d a m i a 

o wszczęciu postępowania administracyjnego - z wniosku firmy ENERGA-OPERATOR S.A. 

ul. Marynarki Polskiej 130 w Gdańsku, Oddział w Płocku z dnia 29.08.2022 roku 

reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Karską - w sprawie udostępnienia 

nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w obrębie 0013 Kargoszyn 

gmina Ciechanów, stanowiącej rów, oznaczonej działką ewidencyjne nr: 61 o pow. 0,7215 ha 

i 217 o pow. 0,0358 ha, które w ewidencji gruntów widnieją na rzecz Skarbu Państwa na 

zasadzie władania samoistnego.  

Udostępnienie części w/w nieruchomości związane jest z usunięciem (demontażem) 

istniejących urządzeń elektroenergetycznych, w postaci linii napowietrznej SN 15kV istniejącej 

na nieruchomości i wykonywane jest w ramach zadania pn. „Przebudowa linii 110kV 

Chrzanówek- Ciechanów”. 

              Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia w/w 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ogłoszona została do publicznej 

wiadomości: w dniu 14.09.2022 roku na łamach gazety „Gazeta Wyborcza”, na stronie 

internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz na tablicy ogłoszeń  

w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, w dniu 15.09.2022 roku na tablicy ogłoszeń w: 

Urzędzie Gminy w Ciechanowie oraz wsi Kargoszyn. Dwumiesięczny termin publikacji 

ogłoszenia upłynął w dniu 15.11.2022 roku. W wyznaczonym 2 miesięcznym terminie 

publikacji ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, które wykazałyby, że przysługuje im prawo 

rzeczowe do w/w nieruchomości. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postępowania administracyjnego informuję, że stronom postępowania przysługuje prawo 

zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz prawo wypowiedzenia się 

w sprawie, w terminie 7 dni, od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia, w godzinach 

pracy urzędu. 



Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podlega publikacji 

na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz wywieszeniu na 

tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, na okres 14 dni licząc od dnia 

16.11.2022 roku.  

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ogłoszenie 

o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty 

sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 

 

 

                                                                                                    Z up. S T A R O S T Y                

Otrzymują:                                                                                                          Geodeta Powiatowy    

1/.  ENERGA-OPERATOR S.A                                                                      /-/ Jarosław Kobyliński 

      reprezentowana przez pełnomocnika 

      P. Annę Karską 

      adres do korespondencji: 

      Energa Invest Sp. z o.o. 

      ul. Arkońska 6 

      80-387 Gdańsk  

2/ a/a 2x 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: 

Barbara Pienicka - podinspektor w WGN 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

tel. 729-055-909  

 

 


