
STAROSTWO POWIATOWE                                                                                                

       w     Ciechanowie  

       ul. 17 Stycznia 7 

       06-400 Ciechanów     
                                                                                                 Ciechanów, dnia  24.05.2022 r.                                                                                                                                    

WGN.6821.2.4.2022 

                                                                                     

 

OGŁOSZENIE   O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA 

         w sprawie udostępnienia nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym. 

 

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 4 i art. 115 ust. 3, w związku  z art. 124a 

i 124b  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r., 

poz.1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku., poz.735 ze zm),  Starosta Ciechanowski  

o g ł a s z a 

o wszczęciu z dniem 24.05.2022 roku - na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą  

w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 uzupełniony w dniu 14.03.2022 roku, reprezentowanej 

przez pełnomocników: radcę prawnego P. Karolinę Zalega oraz P. Pawła Kowalczyk - 

postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia części 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0027 Żeleźnia gmina 

Glinojeck, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 128 o pow. 0,1043 ha, która w udziale 

390/1600 części ma nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie 

czynności związanych z rozbiórką istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej NN.  

Prace budowlane na przedmiotowej nieruchomości odbywać się będą na odcinku o wymiarach 

5,5 m x 10 m i polegać będą na demontażu 4 przewodów nieizolowanych. 

              Informacja o zamiarze wszczęcia  postępowania w sprawie ograniczenia sposobu 

korzystania z w/w nieruchomości, której stan prawny w udziale 390/1600 części jest 

nieuregulowany, została podana do publicznej wiadomości: w dniu 23.03.2022 roku na łamach 

gazety „Gazeta Wyborcza”, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  

w Ciechanowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, 

w dniu 21.03.2022 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz we wsi 

Żeleźnia. Dwumiesięczny  termin publikacji ogłoszenia upłynął w dniu 23 czerwca 2022 roku. 

W wyznaczonym 2 miesięcznym terminie ogłoszenia w/w informacji, nie zgłosiły się osoby, 

które wykazałyby, iż przysługuje im prawo rzeczowe do w/w nieruchomości. 

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

postępowania administracyjnego informuję, że przed wydaniem decyzji w niniejszej sprawie 

strony mają prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się 



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

urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 729-055-909. 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania podlega wywieszeniu, na okres 14 dni licząc 

od dnia 25.05.2022 roku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Ciechanowie  oraz ogłoszeniu - obwieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.  

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. 

 

                                                                                                               

 

 

Otrzymują: 

1/  ENERGA -OPERATOR S.A  

      reprezentowana przez pełnomocnika 

      radcę prawnego P. Karolinę Zalega                                                                        S T A R O S T A 

      Adres do doręczeń: 

      AZAKO Sp. z o.o.                                                                                            /-/ Joanna Potocka- Rak 
      ul. Dzielna 32dB 

      26-300 Opoczno 

2/  a/a  

Do wiadomości:  

1/ P. Marcin Paweł Chlebowski 

2/ P. Liliana Maria Cywińska 

3/ P. Elżbieta Kurowska 

4/ P. Lech Jerzy Mikurenda 

5/ P. Wiesław Grzegorz Mikurenda 

6/  P. Karolina Danuta Scacciatelli-Wyszyńska 

7/ P. Włodzimierz Władysław Urban 

8/ P. Aleksandra  Małgorzata Wyszyńska- Jolivald 

9/ P. Mirosław Tadeusz Dąbrowski 

10/ P. Janina Wanda Dąbrowska 

11/ P. Maria Halina Masternak 

     

 

 

 
Sprawę prowadzi: 

Barbara Pienicka - podinspektor w WGN 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

tel. 729-055-909  

 
 

 

                                                                                               


