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Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. 2020, poz. 256 )„ w związku z art. 73 ustawy z dnia
13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) zawiadamiam oprowadzonym postępowaniu
w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Łomianki prawa własności gruntu
zajętego pod drogę gminną - część ul. Łąkowej (obecnie nr 410555W) położonego w obrębie
nr 0001, jednostka ewidencyjna Łomianki - miasto oznaczonego jako działki ewidencyjne
nr 85/21 o pow. 0,0001 ha i nr 120/8 o pow. 0,0015 ha.

Z dokumentów dołączonych do wniosku: pisma Starosty Warszawskiego Zachodniego
z dnia 21 grudnia 2018 r. znak: WO.6621.2.497.2018.WS, pisma Burmistrza Łomianek
z dnia 11 lutego 2020 r. znak RGN.7228-1 1/10 wynika, że w/w działka nr 85/21 stanowi część
działki nr 85/2 o pow. 0,0037 ha „ a działka nr 120 8 część działki nr 120 1 o pow. 0,1593 ha
istniejących w dniu 31 grudnia 1998 r.

Na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku i przeprowadzonego postępowania
wyjaśniającego ustalono, że współwłaścicielami przedmiotowych działek na dzień 31 grudnia
1998 r. byli: P. Marianna Janina Skolczyńska, P. Eugeniusz Rurka, P. Zbigniew Rurka, P. Zofia
Lucyna Królak, P. Zygmunt Rurka, P. Marianna Bartkowska, P. Anna Radomska. Ustalono
również, że P. Marianna Janina Skolczyńska, P. Eugeniusz Rurka, P. Zbigniew Rurka, P. Zofia
Lucyna Królak nie żyją „ a postępowania spadkowe po w/w nie zostały przeprowadzone.

Wzywa się wszystkie zainteresowane strony, aby w terminie od dnia 18 stycznia 2021 r.
do dnia 1 lutego 2021r. w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Placówka Zamiejscowa w Płocku przy
ul. Kolegialnej 15, I piętro, pok. 133 (nr telefonu: 24235 11 21) zgłosiły swoje ewentualne
prawa do w/w działek lub złożyły wyjaśnienia mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 kpa informuję, że w powyższej sprawie został
zgromadzony materiał dowodowy. Strony postępowania w w w terminie mogą zapoznać się
i wypowiedzieć co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w siedzibie organu
prowadzącego postępowanie — po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
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