
PREZYDENT MIASTA SKIERNIEWICE

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

                    Skierniewice, 28 czerwca 2022 roku

Numer sprawy: GNR.6852.9.2022 ŁZ

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 124a ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

Prezydent Miasta Skierniewice zawiadamia,

o  zamiarze  wszczęcia  postępowania  administracyjnego  z  wniosku  PGE  Dystrybucja  S.A.

reprezentowanego przez Panią Martę Adamczak, na mocy pełnomocnictwa nr 9341/RI/KW/2021

z  dnia  27  września  2021  roku,  w  sprawie  wydania  decyzji  ograniczającej  sposób  korzystania

z nieruchomości   o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej numerem działki 122/1 w obrębie  

12, położonej przy ul. Równoległej w Skierniewicach, polegającej na realizacji inwestycji liniowej

na nieruchomości polegającej na wybudowaniu elektroenergetycznej linii kablowej (podziemnej)

niskiego napięcia (NN) i wymianie istniejącego słupa sieci niskiego napięcia (nN). Właścicielem

projektowanego urządzenia elektroenergetycznego jest PGE Dystrybucja S.A. oraz będzie stanowić

urządzenie przesyłowe energii elektrycznej.

Powyższą nieruchomość traktuje  się  jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie  prawnym w

rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze

względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić

osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, dotyczy to również sytuacji, gdy właściciel lub

użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone

postępowanie spadkowe.
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Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które

wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie

o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowej sprawie.

W  związku  z  tym  wzywa  się  osoby,  którym  mogą  przysługiwać  prawa  rzeczowe  do  tej

nieruchomości,  aby  w  w/w  terminie  zgłosiły  się  do  siedziby  Wydziału  Gospodarki

Nieruchomościami i  Rolnictwa Urzędu Miasta Skierniewice przy ul.  Floriana 9,  I  piętro,  pokój

nr 16, numer telefonu (46) 834 – 51 – 48, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600. 

Niniejsze głoszenie   wywiesza   się   na   okres  dwóch  miesięcy  tj. od  dnia 29 czerwca 2022

roku   do   dnia  29  sierpnia  2022 roku  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Skierniewice,

oraz  publikuje  na  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Skierniewice

www.bip.umskierniewice.pl i ogólnopolskim  serwisie ogłoszeniowym www.monitorurzędowy.pl. 
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