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wydzial Skarbu Pafrstwa i Nieruchomosci Mazowieckiego urzQdu wojew6dzkiego

w Warszawie przesyla w zal4czenitt ogloszenie Wojewody Mazowieckiego

z dnia 22 czerwca 2018 r. informuj4ce, iz w wydziale Skarbu paristwa i Nieruchomosci

Mazowieckiego Urzgdu wojew6dzkiego w warszawie jest prowadzone na podstawie

art. 73 ustawy z dnia 13 pa2dziemika 1998 roku - przepisy wprowadzai4ce ustawy

reformuj4ce administracjg publiczn4 (Dz. U. Nr 133, poz. g72, z pohn. zm.),

postgpowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem I stycznia 1999 r.

przez wojew6dztwo Mazowieckie gmntu pod ulica wiertniczE oznaczanego w ewidencji
grunt6w jako dzialka ewidencyjna nr 66116, z obrqbu 1-05-40, polozon4 w dziermcy

Warszawa - Wilan6w.

wydzial Skarbu Parlstwa i Niemchomodci I\{azowieckiego Urzgdu wojew6dzkrego
w warszawie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz.tJ.22017 r.,poz. 1257) zwraca sig z prodb4 o podanie
do publicznej wiadomoici ww. ogloszenia poprzez wywieszenie w siedzibie urzgdu na okres
14 dni. wydzial prosi r6wniez o przekazanie informacj i zwrotnej w przedmiotowej sprawre
z podaniem terminu w)wieszenia ogloszenia.
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Warszawa, dnia J J-czerwca 2018 r.
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W zal4czeniu: ww. ogloszenie

Otrzvmuj4:
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Zarzqd W ojew ldztwa Mazowieckiego
ul. Jagielloriska 26 a,ra, 03-719 Warszawa

Zarz4d Drdg Miejskich w Warszawa
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Mazowiecki Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-480 Warszawa

4. Pre4/dent m. st. Warszawy
/Wkonujqcy zqdanie z zakresu administracji rzqdowejl
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

5. A/a + tablica ogloszei 2018-07-03
ZarzEd Dr6g Fljejskich
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7AR4D DROG MIEJSKICH
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia 22 czerwca20l9 r.

OGLOSZENIE

Wojewoda Mazowiecki informuje, i2 w Wydziale Skarbu Panstwa i Nieruchomo6ci

Mazowieckiego Urzgdu Wojew6dzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie

art. 73 ustawy z dnia 13 pu2dziemika 1998 roku - Przepisy wprowadzajqce ustawy

reformuj?ce administracjE publiczn4 (Dz. U. Nr 133, poz.872 z pbin. zm.), postgpowanie

administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, i2:

grunt polo2ony w miejscowofci Warszawa w Dzielnicy Wilan6w, oznaczony jako dzialka

ewidencyjna nr 66116,z obrgbu l-05-40,

zajgty pod czg56 ulicy Wiertniczej, stal sig z dniem I stycznia 1999 r. wlasnoSci4

Woj ew6dztwa Mazowieckiego.

Wobec powy2szego informujg, i2 osoby, kt6rym przysluguje lub przystugiwalo w dniu

31.12.1998 r. prawo wlasnoSci lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomoSci mog4

w terminie 14 dni od dnia zamieszenia ogloszenia skladai pisemne wyja6nienia, wnioski,

a tak2e zapomai sig z materialem dowodowym dotycz4cym sprawy w Wydziale Skarbu

Paristwa i Nieruchomodci Mazowieckiego Urzgdu Wojew6dzkiego w Warszawie,

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturq SPN-I.7533.898 .2017 .AB.
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