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OGŁOSZENIE STAROSTY CIECHANOWSKIEGO 

informujące o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, której 

stan prawny jest nieuregulowany, w drodze decyzji administracyjnej. 

 

 
Stosownie do art. 124 ust. 1 i 2, art. 124a, 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 o zamiarze 

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób 

korzystania z części nieruchomości - której stan prawny jest nieuregulowany, położonej w miejscowości 

Gostkowo, obręb ewidencyjny 0026 Wróblewko gmina Gołymin Ośrodek, stanowiącej działkę nr ewid. 

148 o pow. 0,3411 ha - poprzez zezwolenie firmie ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku  ul. Marynarki 

Polskiej 130 na wykonanie czynności związanych z budową elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 

0,4 kV w ramach której nastąpi demontażem istniejących przewodów  napowietrznej linii nN 0,4 kV oraz 

montażem nowych przewodów linii napowietrznej. 

Według danych ewidencji gruntów i budynków obrębu 0026 Wróblewko gmina Gołymin Ośrodek 

działka nr 148 stanowi rów i wpisana jest na Skarbu Państwa na zasadzie władania samoistnego. 

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 postępowania w sprawie ograniczenia 

korzystania z w/w nieruchomości.  

 

 

Otrzymują: 

1. P. Grzegorz Koriat 

    pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A.                                                 

   adres do korespondencji: 

   KORTECH Grzegorz Koriat                                                                                                  S T A R O S T A 

    ul. Południowa 18 D/13                                                                                                 /-/  Joanna Potocka - Rak 

    06-450 Glinojeck                                                                                        

2. Urząd Gminy w Gołyminie Ośrodku   

3. Sołtys wsi Gostkowo                           

4. BIP Starostwa Powiatowego                                                                                               

5. Prasa o zasięgu ogólnopolskim 

6. a/a 2x 

 

Sprawę prowadzi: Barbara Pienicka podinspektor w WGN 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie tel.729-055-909 



 

 


