Płock, dnia 18 października 2021 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

SPN-P.7533.112.2021.PW
Zawiadomienie
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku

z art. 73 ustawy z dnia

13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm)
zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu
w sprawie potwierdzenia nabycia przez Powiat Gostyniński prawa własności gruntu,
zajętego pod część drogi powiatowej – Nr 31316 „Solec – Nowy Zaborów” (nowy numer
drogi: 1410W), położonego w obrębie 0072 Zaborów Nowy, jednostka ewidencyjna
Gostynin - Gmina, oznaczonego na mapie regulacji stanu prawnego nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 42/3 zajętej pod drogę wojewódzką nr 31316
według stanu na dzień 31.12.1998 r., w skali 1:2000, przyjętej do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego za numerem P.1404.2019.1310 dnia 20 grudnia 2019 r. jako
działka nr 42/3 o powierzchni 0,7710 ha.
Wzywa

się

wszystkie

zainteresowane

strony,

aby

w

terminie

od

dnia

22 października 2021 r. do dnia 5 listopada 2021 r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze –
Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 (pok. 132 – I piętro, tel. 24 235 11 22), po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu zgłosiły swoje ewentualne prawa do w/w nieruchomości
lub złożyły wyjaśnienia mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Ewa Śliwińska
Starszy Inspektor Wojewódzki
/podpisano elektronicznie/

2

Otrzymują:
1. Zarząd Powiatu Gostynińskiego
2. Starosta Gostyniński
z prośbą o umieszczenie zawiadomienia
na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej Urzędu na okres 14 dni
3. Wójt Gminy Gostynin
z prośbą o umieszczenie zawiadomienia
na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej Urzędu na okres 14 dni
4. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Płocku
(tablica ogłoszeń);
5. a/a

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji
znajdą Państwo na stronie www.mazowieckie.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

