Siedlce, dnia 17 marca 2022 r.
G.6821.6.2022
OGŁOSZENIE STAROSTY SIEDLECKIEGO
Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 oraz 124a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)
STAROSTA SIEDLECKI INFORMUJE
o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Rudnik
Duży, gmina Wodynie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 192
o pow. 0,1818 ha, nr 351 o pow. 0,3414 ha, nr 198/1 o pow. 0,6012 ha, nr 353/1 o pow.
1,0633 ha, nr 225/3 o pow. 0,2485 ha, nr 372/2 o pow. 0,6870 ha, nr 269/1 o pow. 0,2469 ha,
nr 275 o pow. 4,2076 ha, nr 302 o pow. 3,3770 ha, nr 303/3 o pow. 1,4391 ha, nr 415/3 o pow.
0,7862 ha, nr 310 o pow. 0,2392 ha, nr 313 o pow. 0,2016 ha, nr 315 o pow. 1,6732 ha, nr 316
o pow. 2,4490 ha, nr 317 o pow. 0,8072 ha, nr 327/2 o pow. 0,0960 ha, nr 415/1 o pow.
0,3523 ha, nr 601 o pow. 0,0709 ha poprzez udzielenie Gminie Wodynie zezwolenia na zajęcie
części nieruchomości w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Mając na uwadze posiadaną dokumentację w/w działki traktuje się jako nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
W związku z powyższym wzywam wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im prawa
rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowych
nieruchomości.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości winny się zgłosić do
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, pok. nr 212 – II piętro, tel. 25 632 45 80 wew. 8.
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej
informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości,
wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w w/w sprawie.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski

