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ZAWIADOMIENIE   O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA 

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie 

prawnym. 

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r.,poz.735 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 5 

i 6, art. 115 ust. 3, art. 124 ust. 1 i art. 124a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. 2021 r., poz.1899 ze zm.)  Starosta Ciechanowski  

z a w i a d a m i a 

 że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład 

Gazowniczy w Warszawie, Sekcji Inwestycji i Remontów w Ciechanowie, przy 

 ul. Mleczarskiej 17 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Łaszcz, zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania  

z nieruchomości, położonej: w obrębie 0038 Zygmuntowo gmina Opinogóra Górna, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką  nr 106 o pow. 0,1770 ha oraz w obrębie 

0020 Opinogóra Górna gmina Opinogóra Górna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

działką nr 62/1 o pow. 0,5231 ha, poprzez zezwalenie inwestorowi na wykonanie prac 

związanych z budową odcinka sieci  gazowej średniego ciśnienia.  

              Informacja o zamiarze wszczęcia  postępowania w sprawie ograniczenia sposobu 

korzystania z w/w nieruchomości , których stan prawny jest nieuregulowany została podana do 

publicznej wiadomości na łamach gazety „Rzeczpospolita”, a także na stronie internetowej BIP 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz wywieszona na tabicy ogłoszeń w: siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Urzędzie Gminy Opinogóra Górna oraz wsi 

Zygmuntowo i Opinogóra Górna. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie 

zgłosiły się osoby, które wykazały, 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. 



 

Powyższe zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie 

Powiatowym w Ciechanowie oraz ogłoszeniu na stronie internetowej BIP 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. 

 

                                                                                                              Z up.  S T A R O S T Y 

                                                                                                         Kierownik  Wydziału 

                                                                                                    Gospodarki   Nieruchomościami 

                                                                                                           /-/  Anna Kopka 

 

 

Otrzymują: 

1/.  Pan Michał Łaszcz  

       pełnomocnik PSG Sp z o.o. w Tarnowie 

      Adres do doręczeń: 

      Mserwis24  Sp.z o.o. 

      ul. Targowa 11  

      07-410 Ostrołęka 

2/  a/a 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: 

Barbara Pienicka - podinspektor w WGN 

Starostaw Powiatowego w Ciechanowie tel. 729-055-909  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


