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PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia .~.~... 07.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art.114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124 a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204
ze zm.)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA INFORMUJE

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej,
ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Płock, w miejscowości
Płock, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 616/1 o pow.
0,2545 ha, obręb Nr 12 "RADZIWIE", dla której nie jest prowadzona księga wieczysta
ani zbiór dokumentów, w związku z budową - przez Spółkę ENERGA-Operator S.A. -
kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz demontażem
przewodów istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV przebiegającej
przez w/w nieruchomość.

Współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pan Stefan Jarzyński, który nie
żyje. Spadkobiercy zmarłego nie zostali ustaleni, co powoduje, iż posiada ona status
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r.
poz. 2204 ze zm.).

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im
prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa, pod rygorem pominięcia
ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej
nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki winny zgłosić się
w w/w terminie do Wydziału Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Płocka, 09-400 Płock,
ul. Stary Rynek 1, pokój D-l, w godzinach poniedziałek-środa 07.45-15.15, czwartek
08.45-17.15, piątek 08.45-15.15 celem wykazania swoich praw rzeczowych
do przedmiotowej nieruchomości.
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