Maków Mazowiecki 06.05.2016

STAROSTA MAKOWSKI wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, stosownie
do art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124b w związku z art. 124a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).
Informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowe
udostępnienie części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kaptury gmina
Szelków powiat makowski województwo mazowieckie, o nieuregulowanym stanie prawnym,
w celu wybudowania linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączem napowietrznym
oaz słupami przechodzącej przez n/w działki:
1. Działka nr 256 o pow. 0,0400 ha oaz działka nr 263 o pow. 0,4100 położone w
miejscowości Kaptury gmina Szelków
W związku z powyższym wzywa się następców prawnych Abramskiej Marianny oraz inne
osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie
2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udokumentowali swoje
prawa do przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, ul.
Mickiewicza 30 pokój nr 24.
2. Działka nr 206 o pow. 2,0600 ha oraz działka nr 516 o pow. 0,2500 ha, położone w
miejscowości Kaptury gmina Szelków
W związku z powyższym wzywa się następców prawnych Ołtarzewskiego Stanisława Ignacego
oraz inne osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby
w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i
udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Makowie
Mazowieckim, ul. Mickiewicza 30 pokój nr 24.
3. Działka nr 180 o pow. 2,4400 ha położona w miejscowości Kaptury gmina Szelków
W związku z powyższym wzywa się następców prawnych Ołtarzewskiego Jana oraz inne
osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie
2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udokumentowali swoje
prawa do przedmiotowej nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, ul.
Mickiewicza 30 pokój nr 24.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują
prawa rzeczowe do w/w nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124b
w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Niniejszą informację wywiesza się na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim - ul. Rynek 1 i
Mickiewicza 30 oraz Urzędu Gminy Szelków i publikuje się na stronie internetowej Powiatu Makowskiego www.bip.powiatmakowski.pl na okres 2 miesięcy od dnia 9 maja 2016 do dnia 10 lipca 2016 oraz zamieszcza się w Serwisie Komunikaty.pl,
który spełnia ustawowy wymóg publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

